school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest u nieuwsbrief 4 van het schooljaar 2019-2020
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Volop actie deze dagen
2. Topondernemers
3. Wist u dat...
4. Te verwachten in de komende weken.
1. Volop actie deze dagen…
Als je in deze dagen de school binnenloopt, dan komt de sfeer van Sinterklaas, pakjes,
pepernoten je vanzelf tegemoet. Een aantal ouders is heel fanatiek bezig geweest om het
podium en ook de rest van de school een fijne en gezellige uitstraling te geven. Niet alleen de
kleinsten op school kijken vol bewondering naar al het moois, ook oudere leerlingen, ouders
en leerkrachten genieten er zichtbaat van. Chapeau, superleuk dat er zoveel energie in is
gestopt!
Natuurlijk is de school deze week ook in rep en roer geweest om Ger een onvergetelijk
afscheidsfeest te bezorgen. Wat fijn dat ook daarvoor zo veel mensen in actie zijn gekomen.
In deze nieuwsbrief o.a. wat informatie over Topondernemers, informatie over de
decembermaand tot aan de kerstvakantie
2. Topondernemers
Na de herfstvakantie is het thema ‘Amerika’ en ‘Hup Holland’ gestart in de groepen 4 tm 8. De
groepen 4 en 5 zijn vooral bezig met ‘Hup Holland’ waarbij groep 5 al een beetje wegwijs wordt
gemaakt in Amerika. De groepen 6, 7 en 8 behandelen verschillende onderwerpen over
Amerika, zoals het leven in America, de geschiedenis, de muziek, jeans, enz.
De groepen 4 en 5 kijken vooral naar hun eigen land vroeger en nu.
Het thema wordt voor de kerstvakantie beëindigd. In januari start het thema ‘ik, jij, wij’.
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3. Wist u dat…
-de uitstapjes naar de ontdekfabriek van de groepen 4 tm 8 heel geslaagd waren en dat de
leerlingen daar o.a. hebben gewerkt met drie-dimensionale pennen en het green-screen?
-groep 8 in december diverse bezoeken brengt aan Middelbare scholen?
-op bijna alle scholen in Eindhoven er vanuit WIJeindhoven contactpersonen gekoppeld zijn?
Op de Ontmoeting is dat: Chrissy Kremers! Zij is werkzaam als generalist in Acht&Aanschot
-Woenselse Heide. In de bijlage stelt zij zich aan u voor.
-de nieuwsbrief wat korter is geworden als gevolg van de berichtgeving op Isy?
-stagiaire Bas Groenendaal heel actief bezig is met het geven van muzieklessen en dat hij
op deze manier kinderen probeert te interesseren voor muziek maken?
-we gestart zijn met een ‘leerlingenraad’?
4. Te verwachten in de komende weken:
2 dec. : Infoavond VO
5 dec. : Sinterklaasfeest
6 dec. : studiedag, alle leerlingen vrij
9 dec. : MR vergadering
10 dec. : Juf Sophie jarig
13 dec. : viering groepen 1-2-3
15 dec. : Juf Brigitte jarig
18 dec. : kerstmarkt van 17.00 uur tot 18.30 uur
20 dec. : 12.15 uur school uit, start kerstvakantie
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