Poelpraat
13 december 2017.
Welkom
Olivier is 4 jaar geworden en is bij ons op school
begonnen. In Groep 3 is Ebrahim van start gegaan.
Ebrahim komt uit Jemen en woont sinds kort in
Boxtel.Welkom op de Vorsenpoel Ebrahim en Olivier!
Nieuws van de kinderboerderij
Vogelgriep.
Vanwege de uitbraak van vogelgriep in Biddinghuize
zijn er landelijke maatregelen afgekondigd. Ook de
kinderboerderij moet zich houden aan de ophokplicht
van pluimvee en ander gevogelte. Dit om besmetting
via wilde vogels te voorkomen. We blijven gewoon
open voor publiek en er zijn geen risico's voor
bezoekers.
Knutselen voor Kerst.
Op woensdag 20 december mogen alle kinderen
komen knutselen voor Kerstmis. Vanaf 14.00 is
iedereen welkom om een kerststukje of windlichtje te
maken. Leuk voor je opa of oma, je ouders of gewoon
voor jezelf. Wel een snoei schaartje meenemen en
een schaaltje of potje voor je stukje. Voor de rest
wordt gezorgd. Deelname is gratis.
Openingstijden feestdagen.
Op 1e en 2e Kerstdag en 1 januari is de
kinderboerderij gesloten. De rest van de vakantie zijn
we open volgens de reguliere tijden. Fijne feestdagen
allemaal!
Kerst
De Sint is het land nog niet uit, of de Kerst staat
alweer voor de deur. Uiteraard wordt er in de klassen
aandacht besteed aan het kerstfeest en het verhaal
erachter. Kerst is bij uitstek een feest om samen te
vieren. Dit jaar doen we dat met een geweldige
kerstmarkt, op 21 december van 18.30 tot 20.00 uur.
Niet alleen de kerstwerkgroep, maar ook de kinderen
zijn druk bezig met de voorbereiding. Op allerlei
manieren proberen de kinderen op de kerstmarkt geld
op te halen voor ons goede doel: de voedselbank.
Op vrijdagochtend zijn de kinderen weer gewoon op
school. Voor de groepen 1 t/m 4 wordt het fruithapje

extra feestelijk gemaakt. Zij zijn om 12.00 uur uit. De
kinderen van groep 5 t/m 8 blijven op school lunchen,
want we hebben die vrijdag continurooster. Voor deze
kinderen wordt een feestelijke lunch georganiseerd. U
hoort hier nog meer over via het ouderportaal.
Kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn die vrijdag om 14.15
vrij.
Continurooster
De behoeftepeiling die is uitgezet over het
continurooster is afgesloten. Er zijn in totaal 341
mensen uitgenodigd te reageren, 307 mensen hebben
dat daadwerkelijk gedaan. Door een technisch
probleem in ouderportaal is het even niet mogelijk
een exacte telling te maken, maar al wel is duidelijk
dat een grote groep ouders heeft aangegeven wel een
continurooster te willen. Een grote groep leerkrachten
wil dit echter niet. Leerkrachten staan wel open voor
een verandering, als dat kinderen echt voordeel
oplevert. In de komende tijd gaan we onderzoek doen
naar de voor en nadelen van een dergelijk rooster,
zodat er meer argumenten zijn waarop we een
beslissing kunnen nemen. Op de volgende MR
vergadering zal besproken worden hoe we hier verder
mee om gaan.
Sneeuw
De afgelopen
dagen werden
we getrakteerd
op een dik pak
sneeuw. Voor
veel volwassenen
is het een hinder,
maar voor veel
kinderen een feestje.
We hebben voor de gelegenheid de kinderen wat
extra buiten-speeltijd gegeven, zodat ze volop van het
winterweer konden genieten. De kinderen uit groep 8
vonden het erg leuk om samen met de kleuters te
sleeën en sneeuwpoppen te maken. Zo maak je van
14 klassen 1 school!

