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Nieuwsbrief
Baby geboren
Marleen en Jan-Jaap hebben afgelopen zondag een dochter gekregen!
Ze heet Lotte.

De nieuwe site is klaar!
Pauline en Gert Folkerts hebben de site vernieuwd. Het ziet er mooi uit. Het is de bedoeling
dat de site up-to-date wordt gehouden. De nieuwsbrief zal voortaan ook te vinden zijn op de
site. Er is ook een online agenda, waarin u alle belangrijke feestdagen, gebeurtenissen en
evenementen terug kunt vinden. Ouders die zich hadden opgegeven voor de digitale
nieuwsbrief, kunnen deze voortaan vinden op de site.
Sinterklaas 1
Volgende week op woensdag 5 december vieren we Sinterklaas. De kinderen worden
allemaal om 8.30 uur op school verwacht. Kunt u er zorg voor dragen
dat uw kind op tijd aanwezig is? Na een act op school verplaatsen we
ons naar De Hof. De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven daar. De
kinderen van groep 5 t/m 8 gaan weer terug naar school voor de
surprises. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 zal het feest tussen 10.30
en 11.00 uur afgelopen zijn. De groepen 5 t/m 8 zijn ongeveer op de
normale tijd klaar.
De verwachting is dat alle kinderen rond 08.50 uur in De Hof zijn. De
Sint zal hen verwelkomen en ook u bent hier welkom.
Sinterklaas 2
Ouders van kinderen uit de groepen 1 t/m 4: de surprises kunnen
alleen dinsdag 4 december tussen 14.30 en 15.00 uur in De Hof
worden gebracht. Daarna maken wij er weer een mooi geheel van.
Afscheid van onze directeur
Rond het afscheid van Theo willen we u het volgende meedelen. Na enige discussie en rijp
beraad hebben wij gemeend Theo’s nadrukkelijke wens te respecteren: hij wil geen officieel
afscheid. Hij zal op eigen wijze van alle kinderen in de eigen groepen afscheid nemen.
Daarnaast heeft hij een persoonlijk afscheid met het team. Theo zal tot en met 17 december
zijn taken op school vervullen op maandag, woensdag en vrijdagochtend.
Verbouwing
De verbouwing is nog in volle gang. Het begint wat vorm te krijgen en we kijken uit naar het
eindresultaat. Toch denken we dat het nog mooier zou kunnen, als we ook de hal een
opfrisbeurt zouden kunnen geven met een lik verf en misschien zelfs wel met een nieuw
plafond. Daarom zijn we op zoek naar handige vrijwilligers die zin hebben om met elkaar de

handen uit de mouwen te steken. Wie wil helpen de hal op te knappen, kan contact
opnemen met Theresia Veldman: 317724
Vanwege de verbouwing hebben we de expressiecursussen tijdelijk opgeschort en spelen de
kinderen van groep 3 & 4 van 09.45 tot 10.00 uur buiten en de groepen 5 t/m 8 van 10.00 tot
10.15 uur.
Verzoek aan alle ouders en kinderen
Wilt u alstublieft niet meer over het grasveld voor de groepen langs lopen? Dit vanwege het
gras, maar ook vanwege stukjes glas en ander puin van de verbouwing.
Kerstontbijt
Donderdag 20 december zijn alle kinderen ’s middags vrij, omdat het kerstontbijt dan
voorbereid wordt. We hopen dat de verbouwing op tijd klaar is, zodat we kerst op school
kunnen vieren. Lukt dat niet dan informeren we u tijdig over het alternatief.
Schoolcommissie
De jaarvergadering wordt dit jaar op dinsdag 12 februari 2008 gehouden.
We zijn op zoek naar twee nieuwe commissieleden. Vanwege wat verschuivingen zijn we op
zoek naar iemand die of het secretariaat of het voorzitterschap op zich wil nemen en iemand
zonder speciale portefeuille. Verder zoeken we iemand die in 2009 het werk van onze
penningmeester wil overnemen en die nu alvast een paar maanden mee wil lopen.
Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden bij Annemarie den Teuling: 317642
Ambrasoft
Op school werken wij met Ambrasoft. Dit is een computerprogramma waar we met alle
kinderen op hun eigen niveau kunnen oefenen op het gebied van spelling, taal en rekenen.
Bij elk onderwerp horen verschillende spelletjes. Door Ambrasoft is ook een thuisversie
ontwikkeld. Uw kind kan dus thuis oefenen met hetzelfde programma als wat wij op school
gebruiken.
In een folder kunt u meer lezen over dit thuisprogramma. Die folder kunt u vragen aan de
medewerker. Als u dit wilt bestellen, wilt u dat dan via school doen? U hoeft dan geen
verzendkosten te betalen en wij krijgen bij een volgende aanschaf 20% korting.
Kinderen groep 4
De normale gymtijden gelden weer! De kinderen worden om 13.10 uur in de gymzaal
verwacht.
Boeken ruilen
Dinsdag 11 december worden de boeken weer geruild in de bibliotheek in Den Burg. Willen
de bieb-ouders contact opnemen met de medewerker. Wie wil er met 2 kinderen van groep
7/8 de boeken wegbrengen?
Luizen
De medewerkers bellen voortaan de ouders van de kinderen bij wie luizen, oude en nieuwe
neten geconstateerd worden. Als u die zelf constateert bij uw kinderen, geeft u dit dan
alstublieft aan de school door. De controle is zeer intensief, maar dat is ook nodig. De plaag
is nog niet voorbij , wees alert a.u.b. (en kammen, kammen, kammen). Informatie over onze
regels omtrent de bestrijding van luizen, vindt u op www.lubertischool.nl.
Met vriendelijke groeten, team en schoolcommissie

