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Nieuwsbrief december – 2018-2019
Agenda
december
3
4+5
5
7
10
17
20

Zwemles groep 5-6
Oud papier inzameling
Sinterklaasfeest
1e Adventsviering
2e Adventsviering
3e Adventsviering
4e Adventsviering
Alle groepen vanaf 12.00 uur vrij
Kerstdiner op school

januari
7
1e schooldag na de Kerstvakantie
8+9
Oud papier inzameling
14

Zwemmen (groep 5-6)

15
24
25

Studiedag, alle leerlingen vrij
leerlingenraad
Verkiezing Carnaval hoogheden

(17.00 – 18.30 uur)

21

Alle groepen 12.00 uur vrij

Vacature nieuwe directeur
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Enkele weken geleden hebben jullie het nieuws ontvangen dat Ruud Leuverink per januari 2019 een
nieuwe baan heeft gekregen. Uiteraard ontzettend jammer.
In de afgelopen periode hebben we als team goed bekeken hoe we verder (willen) gaan.
Dit is met de MR besproken. Ook hebben we overleg gehad met de MR van de Alfrinkschool en de
interim bestuurder van Keender.
Besloten is dat wij met beide scholen gaan voor één directeur. De samenwerking hebben wij als
positief ervaren en willen dit graag voortzetten.
De komende periode zullen wij dan ook bezig gaan met de vacature en de invulling hiervan.
Mochten er vragen zijn, horen wij dat graag.
Vriendelijke groeten,
MR en team.
Niet telefonisch bereikbaar op 6 december
In verband met de overstap naar een ander telefoonsysteem zijn we 6 december niet telefonisch
bereikbaar.
U kunt ons dan het snelst via mail bereiken. directie@ariensneede.nl
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandagmiddag 3 december gaat groep 5 en 6 zwemmen. We gaan met de fiets naar het
zwembad, de kinderen nemen deze dag hun fiets mee.
Papiercontainer
Op 4 en 5 december staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee?
Bedankt namens de kinderen. (zegt het voort)

Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school.
De kinderen in de groep 5 t/m 8 hebben in de week van 20 november een brief meegekregen met de
informatie over het sinterklaasfeest in deze groepen.

Leerlingraad – eerste bijeenkomst
Maandag 12 november is de raad voor het eerst bij elkaar gekomen. Ze
hebben gesproken over de wijze van overleggen en hoe ze komen tot
een goede leerlingenraad voor alle kinderen van de school. Er is
daarnaast gesproken over de voortgang van het continurooster.
Concreet kwamen hier verbeterpunten uit voor de chillruimte en voor
de effectieve eettijd. De raad kwam zelf met oplossingen en
actiepunten. Ze zijn deze alweer druk aan het uitwerken. De voorzitter
bespreekt de punten vervolgens met het team. Geweldig goed gedaan
allemaal! In januari is de volgende bijeenkomst.
Advent
In de periode voorafgaand aan Kerst zijn bij ons op school de adventsvieringen. De vieringen zijn
gepland op: vrijdag 7 december (gr. 7-8), maandag 10 december (gr. 5-6). Maandag 17 december (gr.
1-2) en donderdag 20 december (gr. 3-4). De vieringen zullen in de speelzaal gehouden worden van
8.35 u. tot 9.00 u. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
Kerst
Ouders/verzorgers van groep 1A t/m 8.
Op donderdagavond 20 december van 17.00 uur tot 18.30 uur, vieren we op school kerstavond met
alle leerlingen. Dit jaar gaan we eerst genieten van een hapjesbuffet. We sluiten de avond af met
een gezamenlijke viering in de speelzaal.

Omdat we ’s avonds naar school gaan zijn alle leerlingen donderdag om 12.00 uur vrij.
Alle kinderen brengen donderdagmorgen 20 december een eigen bord met bestek en beker
(voorzien van naam) mee naar school, zodat we de tafels vast kunnen dekken. Elk kind mag voor op
zijn/haar eigen tafel een “nepwaxinelichtje” meenemen. (Geen echte i.v.m. brandpreventie.)
Voor het hapjesbuffet willen we uw medewerking vragen.
Het is de bedoeling dat elk kind (met hulp van u als ouder) die avond iets heeft gemaakt voor de
kinderen in de klas.(Het is niet de bedoeling dat u iets maakt voor de hele klas, maar voor enkele
kinderen. Anders houden we veel te veel over.)
In de groepen komt een menukaart te hangen waar u of uw kind kan intekenen wat er gemaakt
wordt. Het is de bedoeling dat ieder kind iets anders maakt.
Het eten voor het hapjesbuffet wordt ’s avonds meegenomen en wordt met de groep om 17.00 uur
opgegeten (Graag klaarzetten in de klas van uw kind). Als het eten warm moet blijven, zorgt u dan
zelf voor een warmhoudplaatje.
U kunt zelf beslissen wat u gaat maken, alles is mogelijk. Overlegt u even met de groepsleerkracht
wat u (uw kind) gaat maken in verband met allergieën, geloofsovertuiging enz. van andere kinderen.
De eventuele kosten kunt u declareren.
Alvast onze dank.
De kerstcommissie: Rowena ter Bals en Annelies Waanders.

Wij heten van harte welkom…………
Jaycelinn en Luuk en Siem, zij beginnen in december op de Dr. Ariëns Daltonschool. Wij wensen hen
veel plezier.
Jarigen in december
2
3
3
6

Viënna
Luuk
Siem
Xander

gr. 5
gr. 1A
gr. 1A
gr. 5

13
18
26

Jade
Bo
Mick

gr. 3
gr. 5
gr. 7

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !
We vieren weer kerstmis!!
Op 24 december vieren we in de RK. Caeciliakerk Borculoseweg 45 in Neede weer kerstmis. De
viering begint om 18.30u.
Tijdens de Eucharistieviering is er een kindernevendienst en gaan we samen in het Achterhuis
luisteren naar het kerstverhaal.
Zonder jullie is het geen feest!!!
Net als andere jaren willen we weer samen met jullie
zingen.
Om het extra mooi te laten klinken repeteren we drie
keer in Het Achterhuis naast de kerk.
Dat doen we op Donderdag 6, 13, en 20 december.
We repeteren dan van 18.30u tot 19.00u.
Neem ook je broertjes, zusjes en vriendjes mee!!
Komen jullie ook???
Simone Meijerink Tel.295396 / 06-23147669

Carnaval, kinderoptocht
11 november is geweest, dus het carnavalsseizoen is begonnen. Op onze school beginnen enkele
enthousiaste ouders met de voorbereiding van de kinderoptocht op zaterdag 2 maart 2019. Het
thema dit jaar is nog een verrassing. Met de deelnemende kinderen, zullen we op school het
kostuum knutselen. Graag willen we hierbij vast de animo onder de kinderen peilen. Dus lijkt het je
leuk om mee te doen, geef je dan vast op met onderstaand strookje.
graag voor vrijdag 14 december inleveren.

Naam kind:

groep:

Naam ouder:

wil wel meelopen als begeleider

- een opgave kan ook gemaild worden naar m.tenberge@ariensneede.nl
- mochten er nog ouders zijn die willen helpen bij de voorbereiding, dan kan dit ook gemaild worden
naar m.tenberge@ariensneede.nl

