nieuwsbrief december
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
december. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in de boekenkast van het
Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
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De drukke maand december sluiten we af met
het Kerstfeest. Het thema van de Kerstviering is:
“In Bethlehem moet je zijn.” Tijdens de viering
willen we stilstaan bij het wonder dat in Bethlehem is gebeurd. Hier werd in een stal de Zoon
van God geboren. De Here Jezus werd mens. Hij
kwam voor ons om ons vrede en hoop te bieden.

Terugblik
We zijn met groep 3 t/m 8 op Dankdag naar de
kerk in Polsbroek geweest. Het thema van dienst
was: “Alles geef ik U”. Er is totaal 237,06 opgehaald voor Stichting Chris.
Totaal zijn
er 31
schoenendozen weggebracht.

Agenda

Hoor de roep uit Bethlehem:
O mensen, kom!
Gods beloofde Zoon werd mens.
O mensen, kom!
Voor wie hoop en blijdschap
mist,
voor wie doolt in duisternis:
Hij biedt hoop die eeuwig is.
O mensen, kom!
O mensen kom van Sela

In groep 4 t/m 8 zijn we gestart met Snappet. Met
behulp van Snappet maken de kinderen de verwerkingsstof van rekenen, taal en spelling op de
tablet / computer. Na een aantal opstartprobleempjes zijn de kinderen en de leerkrachten al
aardig gewend om Snappet te werken.

5 december Sinterklaas
Op woensdag 5 december viert Sinterklaas zijn
verjaardag op school. Om 10.30 uur komt hij met
zijn Pieten aan op het schoolplein. Ouders zijn
welkom om met de kinderen Sinterklaas binnen
te halen. De koffie staat voor u klaar om 10:15
uur. De Sint en zijn Pieten brengen een bezoekje

aan groep 1 t/m 4. De kinderen van groep 5 t/m 8
hebben lootjes getrokken en zullen deze dag hun
surprise mogen uitpakken. De kinderen van groep
1 en 2 gaan woensdag naar school in plaats van
vrijdag.
En ouders zijn vanaf 8:15
uur van harte welkom om
alle surprises te komen
bekijken.
Jongere kinderen zijn ook
welkom, neemt u zelf een
pakje voor hen mee?

Rapporten
Donderdag 6 december krijgen de kinderen hun
eerste rapport mee naar huis. Graag willen wij
met u over het rapport in gesprek. Dinsdag 11 en
donderdag 13 december zijn de 15 minutengesprekken. Dit jaar krijgt u geen rooster, u kunt zelf
u gesprek via het Ouderportaal plannen. Donderdag 6 december of vrijdag 7 december krijgt u via
het Ouderportaal een uitnodiging om voor uw
kind(eren) een gesprek te plannen.

De vrijwillige ouderbijdrage is in het leven geroepen zodat bepaalde kosten, die niet gesubsidieerd worden, kunnen worden vergoed. Wanneer
u nog niet de ouderbijdrage heeft overgemaakt,
zou u dat dan willen doen op IBAN nr.
NL28.RABO.0130.0139.86 t.a.v. CBS Samuël
schoolfonds o.v.v. vrijwillige ouderbijdrage 18/19
en uw naam. De ouderbijdrage is €20,- per kind.
Zendingsgeld
Afgelopen maand is er ruim €100,- opgehaald.
Hartelijke dank. Dit bedrag zal gebruikt worden
om de onkosten van de schoenendozen te betalen. Er zijn totaal 31 dozen weggebracht. Per doos
hebben wij voor het vervoer €5,- bijgedragen.
Komende periode sparen we weer voor ons sponsorkind. Spaart u mee?
Schoolfruit
De afgelopen weken hebben de kinderen peren,
bananen, wortel en bleekselderij (volgens sommige kinderen rauwe prei) op.

Kerstfeest
Donderdagavond 20 december willen we met elkaar Kerstfeest vieren in de hal van de school. Het
thema van de viering is: “In Bethlehem moet je
zijn.” De viering begint om 19:00 uur. U bent van
harte welkom!
Omdat er ’s middags veel voorbereidingen zijn,
zijn de kinderen ’s middags een half uur eerder
uit, namelijk om 14:00 uur.

Mededelingen

AVG
Bijna alle ouders hebben de AVG van hun kind ingevuld. We missen er nog 2. Hartelijk dank voor
het invullen.
Concreet betekent dit voor onze school het volgende:

Vrijwillige ouderbijdrage

-

Ongeveer de helft van de ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage gestort. Hartelijk dank hiervoor.

We mogen van alle kinderen foto’s plaatsen op het Ouderportaal en op de website
van de school.

-

In de nieuwsbrief van de school mogen
van alle kinderen foto’s worden verwerkt.

-

Enkele ouders hebben aangegeven dat er
van hun kind geen foto op onze facebookpagina mag. De ouder die deze pagina onderhoudt is op de hoogte en zal hier rekening mee houden.

uitnodigen op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie! U
bent van harte welkom op vrijdag 11 januari 2019
op de Samuelschool te Polsbroekerdam.
We hopen u daar allen te verwelkomen!!
Inloop vanaf 18:30 uur en vanaf 19:00 uur zal er
een heerlijk buffet voor u klaar staan.

Kerstknutselmiddag
Maandag 17 december is de kerstknutselmiddag.
De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Wanneer u zich heeft opgegeven om deze middag het team te assisteren, wordt u benaderd
voor de verdere afstemming.
Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2019
Aan het begin van
het nieuwe jaar
willen we u weer

Voor een goede voorbereiding vragen we in tekenen via het Ouderportaal. Volgende week krijgt
u via het Ouderportaal een uitnodiging om dit te
doen.
Sport Service Lopik
Sport Service Lopik organiseert in de Kerstvakantie de dikkebandenrace. In de bijlage kunt u hier
meer over lezen.

Agenda
Maandag 3 december
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Vrijdag 7 december
Dinsdag 11 december
Donderdag 13 december
Maandag 17 december
Donderdag 20 december

Vrijdag 21 december
Maandag 24 december – vrijdag 4
januari
Vrijdag 11 januari

Juf Gerda Jousma jarig
Sinterklaas
Eerste rapport mee naar huis
Groep 1 en 2 geen school
15 minutengesprekken
15 minutengesprekken
Kerstknutselmiddag
Juf Manuelle jarig
Kinderen om 14:00 uur uit
Kerstviering om 19:00 uur
’s Middags zijn alle kinderen vrij
Kerstvakantie
Nieuwjaarsreceptie
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

