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VOOR JE HET WEET…IS SINT WEER TERUG NAAR SPANJE…
En ja…dan gaan we richting kerst! De ouderraad wil ook dit jaar weer
schitteren. En dat doen ze als geen ander als het gaat om kerstversieringen!
Maar…met uw hulp is dat sneller voor elkaar…en bovendien heel veel 😊
gezelliger! Daarom vragen we u om hulp! Op donderdagochtend 7 december
tussen 8.45 en 12.15 uur wil de ouderraad samen met hulpouders aan de
slag. Alles staat van tevoren klaar…en er wordt
natuurlijk gezorgd voor koffie of thee mét iets
lekkers! U kunt zich inschrijven bij de leerkracht
van uw kind of via een mail naar de ouderraad:

Kerst op De Vink

or.bsdevink@gmail.com
4 EN 5 DECEMBER
Groep 5 t/m 8: Helpt u uw kind(eren) nog even
herinneren dat de surprise voor 5 december op
maandag 4 december moet worden ingeleverd op
school? Op dinsdag komt Sint, althans dat hopen we,
op school 😉. Natuurlijk bent u bij de aankomst van
harte welkom even te blijven kijken. Daarna gaan we
naar binnen en dan is het feest alleen voor de
kinderen. We hebben er zin in!!!! ’s Middags zijn alle
kinderen vrij. Alle groepen zijn dus uit om 12.15 uur.
En nu maar hopen dat alles in orde komt…want wat een gedoe dit jaar! Storm
op zee, natte pakjes, spiekpietjes, het grote boek, verlanglijstjes kwijt…
Gelukkig leert de ervaring ons dat, op wonderlijke wijze, alles toch weer op
z’n pootjes terecht komt!
OP TIJD STARTEN…ÉN EINDIGEN
Veel kinderen zijn gelukkig altijd op tijd op school. Toch lijkt
het voor sommige kinderen en/of ouders goed nog eens te
noemen dat om 8.40 uur de bel gaat, zodat we om 8.45 uur ook
echt kunnen beginnen in de groepen. Aan het
andere einde van de dag blijven wij ons best doen om de
kinderen echt om 15 uur naar buiten te begeleiden. Daar zullen
we de komende tijd extra ons best voor doen, want in deze
donkere maanden is het wachten buiten vaak geen pretje.
Dat begrijpen we!
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TE LAAT KOMEN KAN GEBEUREN…
Natuurlijk gebeurt het ons allemaal wel eens, te laat komen. Dat begrijpen we
volkomen. Wanneer u uw kind dan naar binnen brengt (over het algemeen
geldt dit vooral in de onderbouwgroepen 3 en 4), vragen we u in
de gang afscheid te nemen en dus niet mee het lokaal in te gaan.
Voor de rust in de groep is dit echt beter, de leerkracht is
dan inmiddels met de les begonnen. Hartelijk dank voor
uw medewerking hierin.
KERSTMUSICAL OM HET JAAR
De afgelopen twee jaren werd er een kerstmusical opgevoerd.
Kinderen deden auditie en er werd flink geoefend. Daar ging veel
tijd en werk in zitten. Goed besteed, dat wel, maar we hebben
met het team besloten dat we voortaan om het jaar een
kerstmusical doen. Zo blijft het bijzonder en speciaal. Dit
betekent dat er dit jaar geen musical wordt ingestudeerd, maar dat we in 2018
opnieuw een kerstmusical uitvoeren op de laatste dag voor de kerstvakantie.
KINDERBOEKENNIEUWS: PRIJS VOOR JEUGDBOEKENSSCHRIJFSTER ENNE KOENS
Drie leuke nieuwe boeken éven in het zonnetje gezet (vanaf ca. 9 jaar):
In Hotel Bonbien vertelt Siri over het jaar dat ze tien was. Ze woont met haar
ouders en broer Gilles in een hotel in Frankrijk. Maar haar ouders hebben
steeds vaker ruzie. Ze gaan toch niet uit elkaar?
In Sammie en opa woont Sammie vier dagen in de week bij opa en drie dagen
bij zijn moeder. Hij vindt het geweldig bij opa, want die vertelt de
spannendste, smerigste en wonderlijkste verhalen. Of het waar is? Dat zegt
opa niet. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
School is voor Vincent uit Ik ben Vincent en ik ben niet bang survivallen: je
weet nooit precies wanneer je welke ramp kunt verwachten, dus je kunt je
maar beter goed voorbereiden. Over zeven dagen is het schoolkamp, waar
Vincent erg tegenop ziet. Maar dan komt De Jas bij hem in de klas.
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DIT SCHOOLJAAR GEEN EERSTE COMMUNIE
In groep 4 is er jaarlijks een aantal kinderen dat Eerste
Communie doet in de katholieke kerk. Op verzoek van
de katholieke kerk in Voorschoten stellen we u op de hoogte van het feit dat
er in het jaar 2018 geen Eerste Communieviering zal zijn, en dus ook geen
voorbereiding. In 2019 en de jaren daarna weer wel. Dat geldt voor alle
parochiekernen in onze parochie, in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en
Wassenaar. Voor uitleg van de reden waarom verwijzen we u graag naar de
bijlage bij de nieuwsbrief.
SCHOENMAATJES-EINDSPRINT
Wat fijn om te zien dat er uiteindelijk toch weer 73 schoenmaatjes waren op
De Vink! Alle kinderen die een cadeaudoos hebben ingepakt: jullie zijn
KANJERS!!! Namens Edukans:

DANKJEWEL!

TOT SLOT…
…wensen we u een fijn weekend met heel veel SINT gezelligheid! Wat gaat het
jaar toch hard!!! De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 december.
Dat is de dag vóór de kerstvakantie. De kinderen zijn dan, net als op 5
december, allen uit om 12.15 uur.
Met vriendelijke groet,
Team De Vink

