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NIEUWS

UPDATE
U bent vast heel nieuwsgierig hoe het nu in school gaat! Via de weekberichten van de leerkrachten
hoort u terug wat er in de klassen gebeurt. Voor groep 3-4 en 7-8 hebben we voor twee dagen per
week extra ondersteuning aangenomen. Voor groep 7-8 zal dit de komende tijd uitgebreid worden
naar vijf dagen per week. Dat is superfijn! De drie schoolleiders van de Mariaschool en de
schoolleider van de Jozefschool ondersteunen ons nog steeds en daar zijn we erg blij mee. Over onze
zieke collega’s hebben we nog geen nieuws.
We zijn nu een paar weken bezig sinds we de veranderingen hebben doorgevoerd en vlak voor de
kerstvakantie zullen we u een wat uitgebreidere terugkoppeling geven over de ontwikkelingen.
Mocht u vragen hebben, dan is de leerkracht van uw kind altijd het eerste aanspreekpunt.

ALGEMEEN NIEUWS

SINT
Maandag komen Sint en de Pieten ons verblijden met een bezoek! De
kinderen starten in de klas, gewoon om 8.30 uur. Rond 8.40 uur
verzamelen we op het plein. We staan dus niet langs de weg, zoals
voorgaande jaren vaak het geval was. U mag gezellig blijven en met
ons Sint op het plein verwelkomen. De kinderen komen met de
leerkracht naar buiten en staan per groep bij elkaar. Daarachter kunt u
staan, eventueel met broertjes/zusjes. Rond 8.50 uur hebben we een
kort buitenprogramma.
Daarna gaan de kinderen naar binnen. Sint en Pieten komen bij alle
klassen langs en hebben voor elke groep een cadeau. Groep 1 t/m 4
gaat naar de schatkamer en groep 5 t/m 8 hebben surprises. Rond
10.00 uur krijgen alle kinderen limo en een speculaasje.
We willen de Sintcommissie en de OV-werkgroep ontzettend bedanken voor hun inzet om er weer
zo’n geweldige feestdag van te maken! Bedankt!
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FEESTMAAND!
Naast Sinterklaas staan er nog veel meer feestelijkheden en mooie acties op het programma. We
hebben vier adventsvieringen op woensdagen in de aula met alle groepen, we gaan kerstkaarten en
kerststukjes maken en we hebben de kerstviering op woensdag 21 december. Dit is van 17.00 tot
ongeveer 18.15 uur. Verder hebben we acties voor de Voedselbank en Puur for Kids. Belangrijke data
en aandachtspunten staan in de kalender van Kwieb (bij Activiteiten). We noemen in deze Ponto maar
even alles op, zodat ook u goed voorbereid en geïnformeerd de feestweken in gaat.

VOEDSELBANK 6 T/M 19 DECEMBER
Kerst gaat over hoop, liefde en licht. In december staan we extra stil bij de mensen om ons heen. Als
school hebben we ook een maatschappelijke rol. Deze dragen we graag uit in de vorm van een actie
voor de Voedselbank en Puur for Kids. In de aula staat een tafel voor de Voedselbank waar u en uw
kind producten kunnen neerzetten. Er is veel behoefte aan lang houdbare spullen, bijvoorbeeld:
-groente in pot of blik
-pannenkoekenmix en poedersuiker
-thee en koffie
-rijst en pasta
-broodbeleg zoals hagelslag, jam en chocopasta.
Heeft u thuis iets uit dit lijstje wat u niet gebruikt of kunt u als u boodschappen doet af en toe iets
extra’s meenemen? Dat zou super zijn! De spullen worden op dinsdagochtend 20 december door
Marieke naar de Voedselbank gebracht.

PUUR FOR KIDS 6 T/M 15 DECEMBER
Dit jaar doen we weer mee aan de cadeautjesactie van Puur for Kids, een mooie actie om kinderen
die het niet zo breed hebben met Kerst toch te kunnen verrassen met een passend cadeautje.
U kunt op drie manieren meedoen: een cadeautje kopen, een cadeaubon kopen of geld doneren. Via
school kunt u meedoen aan de cadeautjes kopen en via de website kunt u cadeaubonnen kopen of
een bijdrage doneren.
In onze aula staat een kerstboom met daarin de kaartjes. U of uw kind neemt een kaartje met daarop
geslacht en leeftijdscategorie mee, koopt een geschikt cadeautje en legt dit ingepakt en met het
kaartje er op geplakt onder de boom in de aula.  Meer informatie hieronder en op: Puur for Kids.
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HELPEN BIJ HET KERSTCIRCUIT?

Al vier ouders/verzorgers hebben zich aangemeld, wat leuk! Wilt u ook meedoen? Klik hier: hulp
kerstcircuit of klik in de Kwieb bij de Activiteiten (de kalender) op het kerstcircuit op 13 december. We
kunnen nog vier helpers gebruiken.
Op dinsdagmiddag 13 december van 13.00 tot 14.00 uur houden wij een knutselcircuit met het
thema kerst op school. Wij zijn op zoek naar ouders, verzorgers, oma’s en opa’s die het leuk vinden
om ons hierbij te helpen. De klassen worden door elkaar gemixt, dus het is niet zeker of u bij uw
eigen kind of kleinkind in de klas komt.

KERSTSTUKJES MAKEN
Op woensdag 21 december gaan alle kinderen in hun eigen groep een kerststukje maken. Dit
sfeervolle groen zetten we ‘s avonds op de tafels tijdens de kerstviering. School zorgt voor oase en
kersttakjes. Wilt u vanaf maandag 19 december uw kind een zakje met daarin een stevig
(planten)potje, kerstversiering en eventueel een kaars meegeven en zet u de naam van uw kind op
het zakje? Na de kerstviering krijgt elk kind zijn/haar creatie mee naar huis.

KERSTKOOR: DIRIGEREN?
We willen graag een kerstkoortje organiseren. Dit koor zal optreden bij het begin van de kerstviering.
De zangers en zangeressen zullen kinderen van school zijn en misschien ook een paar
ouders/verzorgers…? We zoeken eerst twee ouders/verzorgers die het leuk vinden om twee of drie
keer na schooltijd het kerstkoor te begeleiden en ze de liedjes aan te leren. De data van de repetities
gaan in overleg met de ‘dirigenten’. Het koor gaat in het extra lokaal van groep 5-6 de liedjes oefenen.
We hebben de volgende zeven nummers in het repertoire:
-Jozef en Maria op reis
-Er is een kindeke geboren
-Koetjes in ‘t stalletje
-Gloria in excelsis deo
-De herdertjes lagen bij nachte
-Melchior en Balthasar
-Wat een sterren
Juf Joke zal je even op weg helpen met de liedjes.
Wil je samen met iemand het kerstkoor begeleiden? Neem dan contact op met de OV via
ov.pontonnier@stichtingpenta.nl of geef het door aan Samantha of Sandra.

KERSTVIERING
De kerstviering is op woensdag 21 december. Alle kinderen mogen in hun mooiste kleren naar school.
We hebben een gezamenlijke start waar u als ouder/verzorger ook bij kunt zijn, dit zal buiten of
binnen zijn. Om 17.00 uur beginnen we met het kerstkoor en steken we de vierde adventskaars aan.
Rond 17.15 uur zijn de kinderen in hun eigen klas en gaan de ouders/verzorgers naar huis.
Over het diner: we zullen u in de week vóór de kerstviering vragen of u iets wilt kopen of (met uw
kind) iets wilt maken voor het diner. We sturen een lijst rond waarop u kunt aangeven wat u wilt
maken of meenemen. Rond 18.15 uur zullen de kinderen klaar zijn met hun kerstdiner. U kunt vanaf
18.00 uur de school weer in. Er staat wat te drinken met een kerstlekkertje voor u klaar, u kunt in de
aula op uw kind(eren) wachten en andere ouders/verzorgers spreken.

TOT SLOT: December is altijd een drukke maand met veel leuke dingen. We hopen dat
u een goed beeld heeft gekregen van wat zij doen en waar u eventueel bij kunt helpen.
Vragen kunt u aan Marieke stellen. Fijne decembermaand gewenst!
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