Nieuwsbrief nr. 6
18e jaargang

vrijdag 18 december 2020

Zesde nieuwsbrief
In de afgelopen twee weken zijn we
schoolbreed bezig geweest met het thema
kerst. Tijdens dit thema hebben we verteld en
gesproken over het kerstverhaal, liedjes
gezongen en geknutseld.
Maandagavond 14 december kondigde premier
Rutte een lockdown aan vanaf woensdag 16
december. Dit betekende voor ons veel geregel
in een dag. Gelukkig hebben we hier al enige
ervaring mee. De kerstviering in de groepen
hebben we naar voren geschoven en dinsdag in
de klas gevierd. Daarna hebben we alle
materialen voor thuisonderwijs verzameld, nog
even extra geoefend met het inloggen op onze chromebooks en de kinderen een fijne vakantie gewenst.

Namens het team van de Louise de Colignyschool, KOW peutergroep / BSO strandjutter, Activiteiten
team als de MR wensen wij u fijne kerstdagen en een gezond 2021!

-----------------------------------------------------------------------------------Thuisonderwijs
Het thuisonderwijs zal starten op maandag 4 januari. Wij realiseren ons dat dit ook weer veel van u als ouder
gaat vragen. We hebben bij het opzetten van het thuisonderwijs rekening gehouden met de tips die u ons de
vorige keer heeft gegeven via de enquête. Wij hopen dan ook weer op een fijne samenwerking, zodat we uw
kind samen verder kunnen helpen. Heeft u vragen over het leerwerk neem dan via de mail contact op met de
leerkracht van uw kind.

-----------------------------------------------------------------------------------Activiteiten team
Over snel schakelen gesproken.. Het activiteiten team heeft de afgelopen week weer veel voor elkaar
gekregen in een korte tijd, super fijn! Ze hebben de kerstboom van het schoolplein verwijderd, de
kerstkaart met houten slinger voor alle kinderen en ouders uitgedeeld in alle groepen en ervoor gezorgd dat
alle leerlingen na de kerstviering nog een lekker kerstkoekje kregen. Super bedankt voor jullie inzet!

--------------------------------------------------------Schoolplein

Woensdag 16 december zijn ze aan de slag gegaan op het schoolplein. De fietsenstalling is al verwijderd, de
betonnen bankjes staan goed op hun plek. Het is al een heel ander gezicht!
De gebouwen die er nu nog staan zullen worden gesloopt. Daarna gaan we het schoolplein met leuke
speelmogelijkheden weer opbouwen.
Hovenier Jan Pouwelse zal dit op zich gaan
nemen. Maandag 14 december is hij langs
geweest om met de leerlingenraad te praten
wat de kinderen graag op het schoolplein willen,
daarna is de leerlingenraad gaan stemmen in de
klas. Daar zijn veel leuke ideeën uitgekomen.
De kinderen van school gaan meehelpen met
het maken van het nieuwe schoolplein. Vindt u
het als ouder ook leuk om mee te helpen, dan
horen wij dit graag van u. Wanneer dit precies
is laten wij nog weten in een aparte oproep.
Onderstaande foto’s:
De leerlingenraad bekijkt alle ideeën en er wordt gestemd in de klas welke ideeën het leukst zijn.

----------------------------------------------------------Kerstkaartenactie voor ouderen
Het activiteiten team heeft dit jaar weer een mooie
activiteit opgezet van jongeren voor ouderen.
Er zijn momenteel veel oudere mensen in de wijk of in
Ter Reede die minder bezoek krijgen dan voorheen
i.v.m. corona maatregelen. Juist om deze oudere te
bereiken hebben alle kinderen van onze school een
kerstkaart gemaakt met een warme kerstgroet.
De kaarten zijn uitgedeeld aan de buurtbewoners in
Ter Reede.

----------------------------------------------------------Kindcentrum Aan Zee
BSO Strandjutters is verhuisd
We hebben een nieuwe BSO! De ‘’keet’’ die op het plein
stond wordt verwijderd en we hebben er een nieuwe BSO
voor teruggekregen in de onderbouw aula van de Louise de
Colignyschool. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!
De meeste spullen in het lokaal zijn nieuw. We krijgen
daarnaast nog nieuwe tafels, stoelen en nog een hele coole
graffiti wand met BSO Strandjutters erop.
Op de graffiti wand komen panelen waarop de kinderen
jaarlijks kunnen schilderen, zodat ze hun eigen creativiteit
erin kwijt kunnen. Uit de open kasten kunnen de kinderen
verschillende spelmaterialen pakken. We hebben twee grote knutselkasten en we hebben het podium waar de
kinderen kunnen relaxen en op de DS of computer kunnen spelen. Daarnaast hebben we nog een mooie
voetbaltafel. Kortom een fijne ruimte voor kinderen na schooltijd!
Zie de foto’s voor het resultaat tot nu toe:

---------------------------------------------------------Nieuws uit de groepen
Groep 3

Voor groep 3 was het niet zo erg dat de kerstviering een
paar dagen vroeger werd. Nu hadden we geen
geluidsoverlast van het slopen van de units naast ons
lokaal. Tijdens de viering zongen we de geleerde liedjes
en keken naar het uitgespeelde verhaal "Het mooiste
geschenk". De jongen, Irenus, volgt de wijzen naar het
nieuwgeboren koningskind. Onderweg geeft hij de
cadeaus die hij meenam voor het kind aan anderen die het
hard nodig hebben. Hij komt dus met lege handen aan in
de stal...
Maria legt hem uit dat zijn lege handen het mooiste
geschenk zijn. "Want wat je aan een ander geeft, dat
geef je aan Hem. Hij is al blij dat jij gekomen bent. "
Aan het eind van de viering dansten we nog even lekker rond en snoepten we van een heerlijk kerstkoekje!

kerststukjes maken in groep 4, groep 7 en 8 bedankt voor jullie hulp!

En jawel, toch nog een sinterklaasfeest in groep 6!
Gelukkig heeft groep 6 dinsdag nog het sinterklaasfeest kunnen vieren in de klas. Er zijn mooie surprises
voor elkaar gemaakt en leuke gedichten voor elkaar geschreven.

----------------------------------------------------------Vrijwillige Ouderbijdrage
Elk jaar worden er door het activiteitenteam en de school verschillende activiteiten georganiseerd, zoals
bijvoorbeeld de boekenbeurs, Sinterklaas en kerst. Om al deze activiteiten te kunnen organiseren vragen wij
aan ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage.
Dit jaar is de ouderbijdrage een behoorlijk stuk lager. Dit omdat we niet precies weten wat er dit jaar wel of
niet doorgang kan vinden van de activiteiten. Voor dit jaar is hij door de MR vastgesteld op 10,00 euro. U
kunt dit overmaken op dit rekeningnummer NL43 RABO 0319 7366 95 tnv Ouderraad LdC onder vermelding
van de naam van uw kind(eren).
Volgend jaar bekijken we de ouderbijdrage opnieuw en zal hij weer rond de 20,00 euro uitkomen.
Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 februari.

Agenda schooljaar 2020-2021
Vakantierooster 2020-2021
21 december t/m 1 januari 2021
15 t/m 19 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei
26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen 2020-2021
donderdag 7 januari 2021
dinsdag 2 februari 2021
woensdag 24 februari 2021

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

woensdag 24 maart 2021
woensdag 12 mei 2021
donderdag 1 juli 2021

