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Onlangs hebben Nettie en Frans overleg gehad met de
taxi chauffeurs. Ze waren blij met de grote belangstelling
van de chauffeurs van Taxi Nuis. Een afgevaardigde van
Connexion is na afloop van het gesprek bijgepraat.
De school vindt een goede samenwerking met de taxi
bedrijven van groot belang voor het welzijn van de
leerlingen die aangewezen zijn op het vervoer.
Het brengen en halen heeft wat strubbelingen veroorzaakt, met name bij
de bussen van Connexion. Nettie heeft veel overleg met de planners van
Connexion. Het contact met de planners van beide bedrijven is positief.
Het gedrag van de leerlingen in de bussen vraagt soms sturing.
We herhalen wat afspraken die in het verleden gemaakt zijn om
de veiligheid voor de leerlingen zo goed mogelijk te garanderen:
•
De kinderen mogen pas gaan staan als de bus stil staat.
•
De chauffeurs openen de deuren, kinderen blijven van de deuren af.
•
De bussen worden geparkeerd met de koplampen naar het midden
van het parkeerplein.
Nieuw:
•
De kinderen stappen (bij het ophalen) direct in de bus en doen de
riem om. Ze spelen niet om de bus.
•
Chauffeurs roken niet naast de bus (verzoek van de overburen).
•
Graag koplampen doven als de bussen stil staan, ivm overlast voor
de buren.
•
N.a.v. de gedragsmap: snoep wordt thuis opgegeten.
(Nettie ontvangt een gedragsmap)
Nog even een aandachtspunt: de ouders moeten zelf hun kinderen
afmelden bij de centrale als de kinderen niet meegaan in de bus,
zowel op de heen-als terug reis.
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Gymnastiek

Even
voorstellen

Dinsdag: licht blauw, violet, rood, donkerrood,
oranje, paars en roze
Woensdag: wit, zilver, limoen, groen, geel, aqua
Donderdag: licht blauw, violet, rood, donkerrood,
oranje, paars, roze,
Vrijdag: wit, zilver, limoen, groen, geel, aqua
Denkt u aan de gymkleding?

Toneelvoorstelling groepen licht blauw, violet en rood,
De oudertoneelgroep van O.B.S. De Nijenoert
voert op donderdag 12 december 2019 wederom
een eigengemaakt sprookje op.
Het sprookje heet: ‘De Schaterheksen’.
In dit sprookjesachtige toneelstuk zijn
de Schaterheksen de schrik van het sprookjesbos,
daar waar boerenzoon Hendrik-Jan en zijn zus
Liesje samen een wandeling maken. Vader boer
en moeder boerin zijn op zoek naar hun kinderen. In het bos, waar een
bijzondere boom staat, zit de boswachter steeds de houthakker achterna en
is de rechercheur op bevel van de koning en de koningin op zoek naar hun
lang geleden verdwenen zoon.
De een na de ander valt ten prooi aan de betovering van de Schaterheksen:
de slachtoffers kunnen niet meer ophouden met lachen.
Zelf hebben de vrouwen ook veel plezier, maar... ...zij waren ooit prinsessen,
en ze werden indertijd op een dag zo maar betoverd tot heks.
Alleen als zij worden gekust door een échte prins kan de betovering worden
verbroken...
De groepen licht blauw, violet en rood gaan naar deze voorstelling kijken.
Voor het vervoer naar Leek zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die
met ons mee willen en kunnen rijden. We vertrekken rond 9.45 uur
vanuit Roden. De voorstelling begint om 10.15 uur en zal ongeveer
50 minuten duren.

Aanbouw

Als u kunt rijden, wilt u dit dan aan
de groepsleerkracht van uw kind doorgeven.
Alvast bedankt!
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Sinterklaasviering groep licht blauw en violet
Wij vieren het Sinterklaasfeest gewoon op
het Valkhof. De groepen violet en licht blauw vieren
dit samen. Sint komt om 9.15 uur bij ons in de klas.
Ouders die het leuk vinden mogen vanaf 9.15 uur komen
kijken.

Sinterklaasviering
licht blauw
en violet

Kerstviering
Dit jaar willen wij met de groepen violet en licht blauw graag een kerstbrunch
organiseren op woensdag 17 december. Hiervoor hebben we hulp
van ouders nodig. Zouden jullie een gerechtje willen maken voor de
brunch? Na Sinterklaas krijgen jullie een lijstje mee waarop je je kunt
intekenen voor een gerecht. Willen jullie dit lijstje vervolgens z.s.m. inleveren
bij de juffen. Alvast bedankt!
We starten om 12 uur met de brunch. Ouders mogen op school blijven. In het
lokaal van groep violet kunnen zij samen met een aantal collega’s van ’t Hoge Holt een kopje koffie of thee drinken. Ook willen we graag weten hoeveel
ouders er op school blijven, zodat wij voor voldoende koffie en thee kunnen
zorgen.

Kerstviering
groepen
lichtblauw en
violet

LET OP: De kerstviering op het Valkhof is dus ’s middags en niet zoals
op ’t Hoge Holt ’s avonds!!!

Kerstvakantie
I.v.m. de verhuizing begint de kerstvakantie een dag eerder dit schooljaar.
Alle kinderen zijn vrijdag 20 december vrij. We starten met alle groepen na de
kerstvakantie op 't Hoge Holt. Ouders van de groepen licht blauw en violet
die nog niet eerder op 't Hoge Holt zijn geweest, krijgen na de kerstvakantie
een rondleiding op 't Hoge Holt.

Kerstvakantie

De aanbouw vordert gestaag
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Jarigen december
In december vieren de volgende kinderen hun verjaardag.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!
Jarigen
december

02-12

Samara IJdens

Donkerrood

05-12

Wesley van der Hoek

Lichtblauw

07-12

Roberto Rozema

Groen

09-12

Bas van der Velde

Aqua

15-12

Wesley Hageman

Geel

17-12

Kyano Riepma

Roze

18-12

Finn Coeling

Rood

18-12

Vanity Smit

Lichtblauw

20-12

Glenn Ekelschot

Limoen

23-12

Marcel Bueving

Wit

23-12

Rick Bueving

Paars

24-12

Jort Jager

Limoen

25-12

Caitlhyn Dussel

Donkerrood

26-12

Pascal Rutgers

Geel

Rommelpieten
Dit jaar hebben ook de rommelpieten ons niet vergeten.
Het kantoor van juf Nettie is omgetoverd tot bouwkeet.

