school de Ontmoeting

Nieuwsbrief

Hierbij leest U nieuwsbrief 5 van het schooljaar 2019-2020
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Fijne feestdagen!
2. Topondernemers
3. Wist u dat…
4. Terugblik op de kerstmarkt
5. Te verwachten in de komende weken.
1. Fijne feestdagen!
De afgelopen weken stonden natuurlijk in het teken van Sinterklaas en Kerst. Dat was ook wel te merken
in de school. De leerlingen en de leerkrachten hebben hun uiterste best gedaan om zowel voor de Sint
als voor de kerstmarkt de prachtigste knutsels te maken en de klassen mooi te versieren. Maar niet
alleen zij hebben hun best gedaan. Er is een aantal ouders flink bezig geweest om de school er zo
gezellig mogelijk uit te laten zien.
Daarnaast hebben de ouders uit de stuurgroep baanbrekend werk verricht en alles in het werk gesteld
om er iets fantastisch van te maken. Het podium is werkelijk omgetoverd tot een echte blikvanger in de
school.
Tijd om het jaar af te sluiten. Het team van ‘de Ontmoeting’ wenst alle leerlingen, ouders en betrokkenen
fijne kerstdagen en alle goeds voor 2020. Op maandag 6 januari zien we elkaar weer terug!

2 Topondernemers
Het thema ‘Amerika’ voor groep 5 tm 8 en ‘Hup Holland’ voor groep 4 en 5 is afgesloten. Allerlei onderwerpen
zijn voorbij gekomen rondom dit thema zoals New York, 09-11-2001, Jeans en Martin Luther King. Er is hard en
enthousiast gewerkt.
Na de kerstvakantie starten we met het thema ‘ik, jij, wij’. Het thema behandelt onderwerpen zoals politiek,
beroepen, de EU en de Gouden eeuw.
Het thema zal worden geopend op dinsdag na de kerstvakantie.
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3. Wist u dat…
-onze school vanaf december 2019 een leerlingenraad heeft, die ongeveer om de 6 weken bij elkaar komt?
Het doel en de opzet van deze leerlingenraad wordt beschreven in de bijlage.
-de groepen 6, 7 en 8 op donderdag 9 januari in gaan bowlen? Dit hebben deze groepen cadeau
gekregen van de Sint!
-in januari de toetsen van cito weer op het programma staan?
-de nieuwe concierge René in zijn eerste weken op ‘de Ontmoeting’ al heel hard heeft gewerkt om alles
in goede banen te leiden omtrent de feestelijkheden van december?
-groep 8 in november en december op bezoek is geweest bij diverse middelbare scholen?
-stagiaire Bas Groenendaal heel veel groepen heeft laten kennismaken met muziek door leerlingen te laten
kennismaken met het bespelen van instrumenten als gitaar en drums?

4. Terugblik op de kerstmarkt
Afgelopen woensdag 18 december was het kerstmarkt op ‘de Ontmoeting’. De hele dag door waren ouders,
kinderen, concierge en leerkrachten in de weer om de kerstmarkt op te bouwen. Er werden kerstbomen op het
schoolplein geplaatst, kramen opgebouwd en inkopen gedaan.
De leerlingen hadden in de voorafgaande weken al hele mooie dingen gemaakt, die op de markt te koop aan
werden geboden.
De markt begon om 17.00 uur en heel veel mensen stonden al te wachten tot het hek open zou gaan. De drukte
was enorm en er hing een gezellige sfeer. De kraampjes waren feestelijk versierd en verlicht en er klonk fijne
kerstmuziek. Concierge René zorgde voor een warm vuurtje op het plein en onder het genot van o.a. warme
chocomel of koffie liepen ouders, opa’s en oma’s, oud-leerlingen en bekenden langs de kraampjes om al het moois
te bewonderen.
We hebben veel enthousiaste geluiden gehoord en de markt heeft dan ook het mooie bedrag van
€ 971,14 opgeleverd. Een fantastisch resultaat!
Omdat we in de toekomst het schoolplein een opknapbeurt willen gaan geven, besteden we de opbrengst van de
kerstmarkt ook aan dit doel.
Al met al was de kerstmarkt een groot succes, bedankt iedereen die hier op wat voor manier ook aan bijgedragen
heeft.

5. Te verwachten in de komende weken;
20 dec: school uit om 12.15 uur, start kerstvakantie
6 jan: eerste schooldag na kerstvakantie
9 jan: bowlen groepen 6, 7 en 8
12 jan: Juf Petra jarig
20 jan: MR vergadering 4
26 jan: Juf Naomi jarig
31 jan: Nieuwsbrief 6
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