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Rapport 1. Week van de gesprekken

12.15 uit

voorjaarsvakantie

Nieuwe leerlingen
In de onderbouw starten deze maand 2 nieuwe
leerlingen, in de middenbouw komt 1 nieuwe
leerling.
Filosoferen in de middenbouw
Geschreven door Dave

viering

viering

Pilot IKC De Dijkwerkers
11 februari is de opening van onze IKC. Alle ouders
zijn van harte welkom om dat met ons te vieren.
De opening begint om 11.00 uur. Het officiële
gedeelte is tot 11.15 uur, daarna staat de koffie en
thee klaar.

Wij hebben een hele mooie filosofiekring gehad. De
vraag was; ”Wie bepaalt wat normaal is?” Het ene
kind zei, je vader en je moeder, de ouders waar je
aan het spelen bent, je opa en je oma en de juffen
en de meesters. Maar een ander kind zei dat je zelf
bepaalt wat normaal is. Mijn antwoord was dat de
wet dat doet en de laatste zei God. We hebben er
een heel goed gesprek over gehad, met veel respect
voor elkaars meningen, gedachten en gevoelens. De
eindconclusie was, dat alles met elkaar in verband
stond.
Landelijk invalprobleem
Deze week hadden wij voor twee groepen invallers
nodig. Helaas moesten we de bovenbouw op
dinsdag naar huis sturen. Voor de onderbouw
hebben we het gelukkig intern kunnen oplossen.
Bericht van de Ouderraad
Het is alweer februari 2019, maar we blikken graag
nog even kort terug op de drukke decembermaand.
Wat hebben we samen een leuk Sinterklaas – en
kerstfeest gevierd.

Sinterklaas verraste alle kinderen met een leuk
schoencadeautje. Daarnaast mochten de leerlingen
van groep 1 t/m 6 een cadeautje uitzoeken in ‘de
winkel van Sint’. Dit was wederom een groot
succes. De kinderen van groep 7 en 8 hebben
onderling een lootje getrokken en surprises
gemaakt. Iedereen had enorm zijn best gedaan.
Een week nadat Sinterklaas naar Spanje was
vertrokken, heeft de Ouderraad samen met een
aantal hulpouders de school in kerstsfeer gebracht.
In iedere klas stond een echte kerstboom welke
door de kinderen zelf is versierd.
Op donderdag 21 december was het kerstdiner.
Wat zag iedereen er mooi uit en wat een heerlijke
gerechten waren er weer gemaakt. Voor het eerst
konden ook de ouders een hapje mee blijven eten
op school. Wat ons betreft … voor herhaling
vatbaar! Het was erg gezellig!
Na het kerstdiner werd door alle leerlingen de
musical ‘Geen stille nacht’ opgevoerd. Wat een
talenten heeft onze school. In een zeer korte tijd
een musical instuderen en dan zo’n prachtig
optreden van iedereen. Chapeau!! Al met al een
zeer geslaagde middag en avond.
Aan het begin van het schooljaar hebben wij van
veel ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage
ontvangen. Dankzij deze bijdrage kunnen
bovenstaande activiteiten worden georganiseerd.
Nogmaals onze dank daarvoor!
Daarnaast willen wij nog iedereen bedanken die
een bijdrage heeft geleverd aan het Sinterklaas en
kerstfeest. Wij kunnen die extra handen goed
gebruiken.
Op naar het voorjaar en het volgende feest, Pasen!
Gezellig!

