Agenda;
28 november
5 december
13 december
20 december
21 december

Zorg dat je deze dag op tijd bent, om niets
te hoeven missen!
Ouderavond bureau
Halt
Sinterklaas op school
Scholenmarkt VO
Kerstviering
Start Kerstvakantie

Hallo ouders en kinderen,
De dagen worden korter en ik kom ’s
ochtends in het donker op school aan en
ga in het donker naar huis. Is het dan toch
een gezellig jaargetijde? Jazeker wel! Het is
de tijd van Sinterklaas en Kerstmis, de tijd
van samen activiteiten ondernemen,
samen lachen, samen voor elkaar gekke
surprises maken en gedichten schrijven. De
verwarming op school heeft gekke kuren
en soms is het heel warm en soms is het fris
in de lokalen en kantoortjes. Heb je op het
ene moment rode wangen van de hitte en
de andere keer een blauwe neus van de
kou. Goed geregeld, dat klimaat! Gelukkig
is het klimaat op het gebied van met elkaar
omgaan, het pedagogisch klimaat, het
menselijke klimaat, vele malen beter en
gaat iedereen fijn met elkaar om. Met de
leerlingenraad ben ik bezig om de
schoolafspraken over buitenspelen en de
omgeving te verfrissen en dan merk je dat
kinderen heel goed weten wat ze willen en
wat ze belangrijk vinden als het gaat om
hoe je met elkaar omgaat. Het positief
formuleren van de afspraken gaat hen ook
goed af. Binnenkort meer hierover. Nu buigt
de werkgroep van sociaal emotionele
ontwikkeling zich hierover. Uiteindelijk
worden er prachtige afspraken gemaakt.
Daar heb ik alle vertrouwen in!
Groet, Ingeborg
Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart…
Komt Sinterklaas ook dit jaar op 5
december weer een bezoek brengen aan
De Zonnepoort?!
Deze ochtend wachten wij allemaal buiten
op het plein op Sint en zijn pieten.
Vanaf 8.20 uur zijn wij buiten. Om 8.30 uur
gaan wij de school in en nemen wij buiten
afscheid van de papa’s en mama’s, zodat
wij snel met het programma kunnen starten.

Kerst
In de avond van 6 december wordt de
school
versierd
in
Kerstsferen.
De tijd is veranderd, houdt u hier rekening
mee? We beginnen om 19:00 uur. Als u er
later bent om te helpen is dit geen
probleem. Alle hulp is welkom.
Wilt u helpen, dan kunt u zich inschrijven bij
de ingang. Hier hangt op het prikbord een
lijst voor het versieren en opruimen voor
Kerst en Sinterklaas.

Ouderavond
Donderdagavond 29 november is er een
ouderavond op school.
Deze staat in het teken van Sociale media
en kinderen Online en wordt verzorgd door
Bureau HALT. De info is vooral bedoeld voor
ouders van de oudere kinderen, maar
iedereen is welkom. Via een poll van
Klasbord kun je als ouders
laten weten of je komt of niet.
Deze avond start om 19.30 uur
en duurt ongeveer een uur.
U bent van harte welkom
deze avond.

Bieb op school (BOS)
Ouders gezocht!
Op maandagmiddag, woensdag- en
vrijdagochtend zijn er enthousiaste ouders
bezig in de bieb op school. Zij helpen
kinderen met het kiezen en lenen van
boeken en zorgen dat de bieb netjes blijft.
Wij zijn uiteraard heel erg blij met hun hulp.
Hun ondersteuning zorgt mede voor goed
leesonderwijs op onze school. Het zou fijn
zijn als een aantal ouders zou kunnen
komen helpen zodat de taken wat
verdeeld kunnen worden. Als u
geïnteresseerd bent kunt u zich opgeven
bij Ingeborg of Carla.
c.vanbaarsen@dezonnepoort.nl of
directie@dezonnepoort.nl

De Helster

Technische hulp gevraagd!
Op 17 december worden er nieuwe
digitale borden in 6 groepen geplaatst, de
zogenaamde Prowise borden zoals we er
al een paar hebben. Daarvoor moeten de
oude borden van de muur worden
gehaald en dat kunnen we niet alleen. Wij
zouden het erg fijn vinden als er ouders zijn
die ons daarbij willen helpen op 13 en/of
14 december. Ook moeten de muren
achter de borden dan lichtblauw gesausd
worden, dus handige schilderouders zijn
ook van harte welkom om zich te melden.
Wil je graag meehelpen, meld je dan via
de mail bij Ingeborg,
directie@dezonnepoort.nl
De leerkrachten en de kinderen worden
erg blij van mooie nieuwe borden!

