10 december 2020 – nummer 10
Agenda
17 dec

Kerstviering: 08.30-13.30u
Graag meenemen:
• Pauzehap voor in de
ochtendpauze
• Bord, bestek, beker,
soepkom in een plastic tas.

18 dec

Alle kinderen om 12.00u vrij
Start kerstvakantie.

7 jan
13 jan

Nieuwsbrief 10
Oudergesprekken groep 2

Heeft u de feestelijk verlichte
boom op het schoolplein al
gezien? Het was een aardig
klusje, maar het resultaat mag
er zijn! Wij zijn er heel blij
mee (bedankt OR!) en we
hopen dat alle inwoners van
Valthe er net als wij van zullen
genieten in deze donkere
dagen voor kerst .
Namens het team alvast een
fijn weekend!
Hartelijke groet, Marjan Klein
Onderwijsassistent juf Babet
Als nieuwe onderwijsassistent wil ik mij graag
even voorstellen. Mijn
naam is Babet Berends,
ik ben 21 jaar en woon in
Coevorden. Ik hou van
sporten, dansen/
streetdance en
gezelligheid met
vrienden. Voor mijn
opleiding heb ik op verschillende scholen in
Coevorden stage gelopen. In verschillende
groepen ervaring opgedaan en deed dit altijd met
veel plezier. Hoe leuk is het dan nu om hierin een
baan te hebben gevonden aan De Linderakkers te
Valthe. Ik ben aanwezig van maandag t/m
donderdag en zal op die dagen in alle groepen
ondersteuning geven. Ik heb er heel veel zin in
om dit jaar samen met de leerkrachten en
kinderen te zorgen voor een leuk jaar, waar
iedereen uiteindelijk met een fijn gevoel op terug
kan kijken.

Oudergesprekken groepen 1 en 2
Op woensdag 13 januari staan de
oudergesprekken voor groep 2 gepland. U
ontvangt hiervoor van Trea nog een uitnodiging.
De oudergesprekken voor groep 1 zijn in maart.
Ziekmeldingen leerlingen
Mogen we u vragen ziekmeldingen van leerlingen
telefonisch aan school door te geven en niet
meer via de WhatsApp van de leerkrachten?
Wanneer de leerkracht zelf afwezig is, bereiken
deze berichten ons niet altijd op tijd. U kunt
hiervoor bellen tussen 08.00 en 08.15u met
0591-513592, alvast bedankt!
Uit de MR: continurooster?
Alle ouderpeilingen zijn ontvangen en verwerkt
door de MR. Bedankt voor uw reactie! Hieronder
kunt u de uitslag zien. Een grote meerderheid
heeft aangegeven graag te zien dat de MR verder
onderzoek gaat doen naar de invoering van een
continurooster. Dit onderwerp zal de komende
tijd een vast agendapunt op de MR vergadering
worden. Samen met het team zullen we de
mogelijkheden gaan verkennen waarbij we u
vanzelfsprekend op de hoogte zullen houden.
Nogmaals dank voor alle reacties.

Continurooster ouderpeiling:
verdere verkenning door MR

ja

neutraal

nee

Pietengym groep 1 en 2
In het kader van het programma Kleuterpret, een
beweegprogramma voor de groepen 1 en 2 van
de combi coaches, hebben Kiara en Mirjam Lok
een viertal lessen aan groep 1 en 2 gegeven.
Kiara en Mirjam zijn leidsters van gymvereniging
DOS. Er zat een tijdje tussen i.v.m. Corona, maar
gelukkig kon de afsluitende les nu ook
plaatsvinden. De kinderen van groep 1 en 2
hebben genoten van een les Pietengym. Hiervoor
mochten ze voor een keertje naar “de grote”
gymzaal in het dorpshuis, erg leuk.
Kiara en Mirjam, bedankt!
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Het was voor de kinderen en de leerkrachten een
geweldige dag, waarvoor ook heel veel dank aan
de OR. De surprises in de groepen 5 t/m 8
maakten flinke indruk, hier was duidelijk
aandacht aan besteed, wat een creativiteit!
Sinterklaas, Hoofdpiet en Piet Koen; heel erg
bedankt voor het mooie feest, de mooie cadeaus
en heel graag tot volgend jaar!
Kerstviering 2020

Sinterklaas op De Linderakkers
We kijken terug op een prachtig Sinterklaasfeest!
In de week voorafgaand aan het feest gebeurden
er op school wel vreemde dingen en op 4
december wisten we waarom. Toen we met
elkaar in de grote ruimte Sinterklaasliedjes aan
het zingen waren, hoorden we opeens vreemde
geluiden. Deze bleken van het podium te komen,
waar Sint en zijn Pieten nog zaten te ontbijten!
De kinderen wisten al zeker dat er Pieten in
school overnachtten en dit bleek dus te kloppen!
En Sint bleek behalve Hoofdpiet ook een
Leerlingpiet bij zich te hebben. De kinderen
herkenden hem meteen als meester Koen. Hij
vertelde dat hij eigenlijk ook heel graag Piet
wilde worden en die dag zou zijn examen zijn, hij
was verantwoordelijk voor de staf van
Sinterklaas, een hele belangrijke taak. Maar alle
kinderen wilden niet dat meester Koen mee zou
gaan naar Spanje. Gelukkig besloot meester
Koen aan het einde van de dag toch bij ons te
blijven.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd
aangekondigd zal de kerstviering dit jaar ook iets
anders verlopen dan gebruikelijk. De tijden zijn
hierbij ook aangepast. Alle kinderen gaan
aansluitend van 8.30 tot 13.30 naar school.
’s Morgens worden de kinderen feestelijk
onthaald, waarbij iedereen net als bij het
kerstdiner natuurlijk flink mag uitpakken met
mooie kleren, een strak kapsel en glitters voor
een feestelijke dag. We hebben een mooi
feestprogramma samengesteld waar we nog niet
alles van willen verklappen. Wat we wel alvast
willen verklappen is dat we bij goed weer van
plan zijn om een klein rondje door het dorp te
doen waarbij we hier en daar stil zullen gaan
staan om samen een paar kerstliedjes te zingen.
We hopen dat de mensen in Valthe daar in deze
rare tijden van zullen genieten. Nu maar hopen
op mooi weer!
Als afsluiting en hoogtepunt van deze feestelijke
dag gaan we met z’n allen genieten van een
heerlijke kerstmaaltijd. We zijn ontzettend blij en
trots te mogen vertellen dat deze maaltijd aan
alle kinderen van De Linderakkers wordt
aangeboden door Restaurant Schuttershof en
Ons Dorpshuis! Fantastisch! Samen en in
overleg met de OR wordt het menu speciaal voor
ons samengesteld, we verheugen ons er nu al op!
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