30 november 2011
AULA …

WERKGROEP SCHOOLPLEIN

Sinterklaas heeft al van een paar pieten gehoord dat
de aula zo mooi versierd is.
Namens Sinterklaas en de OR alle hulpouders
ontzettend bedankt voor jullie hulp en grote opkomst.
De hal ziet er prachtig uit!

Technisch tekenaar gevraagd
Het ontwerp is besproken met de gemeente en men is
enthousiast over het plan. Ook het Casparus werkt
mee en gaat tijdens technieklessen picknickbanken en
een berging voor buitenspeelgoed maken.
Voor de tribune / speelkasteel op het schoolplein
moet een vergunning aangevraagd worden.
We zoeken een ouder die de vaardig is in het maken
van een technische tekening van de tribune.
Kunt u dit en bent u bereid dit te doen, neemt u dan
contact op via de e-mail van school.

VAN DE OUDERRAAD
juf Annelies neemt afscheid van de
Ouderraad
Na tien (u leest het goed, TIEN!) jaar
organiseren, inspireren, meedenken en – last
but not least – meefeesten, heeft juf Annelies
haar tweede carrière als vertegenwoordiger van
de onderbouw in de Ouderraad afgesloten.
Namens alle ouders en ouderraden van de
afgelopen tien jaar: Annelies, heel heel heel erg
bedankt! We zullen je niet aflatende
enthousiasme en ervaring missen!
Nieuwe leden Ouderraad
Gelukkig heeft juf Annelies ook voor vervanging
gezorgd, want juf Daphne (groep 1-2 C) heeft
het stokje van haar overgenomen. Daphne, van
harte welkom! Ook een hartelijk welkom aan
Jurgen Baart, die de vrijgekomen plek van
Eelco Olde heeft ingevuld.
Hulpelfen gezocht voor kerstversiering!
Op dinsdag 6 december is het alweer zover: de
pepernoten worden opgeveegd, de schoenen
gaan weer aan de voeten, en als bij toverslag
zal de aula van de Triangel worden gehuld in
twinkelende kerstsferen... Maar dat gaat
natuurlijk niet vanzelf! Wie komt ons helpen
kerstbomen optuigen, kerstlichtjes ophangen
en kerststerren schilderen? Ouders die dit
(uiteraard) niet willen missen zijn vanaf 19.00
uur heel erg welkom. Alvast bedankt!

JUFFROUW SARAH MET VERLOF
Sarah Wellinga zal met ingang van 8 december van
haar zwangerschapsverlof gaan genieten.
We wensen haar natuurlijk veel rust en succes toe.
We zullen haar de komende maanden natuurlijk
missen! Maar gelukkig hebben we een fijne juf
gevonden die de klas deze periode overneemt.
Het is Jacqueline Gebler, een zeer ervaren leerkracht.
Ze heeft donderdag 1 december met de kinderen en
veel ouders kennis gemaakt.
Juf Jacqueline stelt zich hieronder voor.
We wensen haar veel succes en plezier op de
Triangel!

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Jacqueline Gebler en kom vanaf donderdag 8
december invallen in groep 1/2B van Sarah.
Ik woon in Nederhorst den Berg. Vroeger heb ik op de
Meester Kremerschool in groep 1/2 gewerkt. En vorig
jaar ingevallen op de Godelindeschool in Naarden
(ook groep 1/2).
Ik heb er veel zin in.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Gebler

de ouderraad
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Diploma A,B of C in 3 maanden behalen?
Zwemschool de Reddertjes is een kleine
zwemschool die plezier,vertrouwen en les op
maat voorop heeft staan. De lessen worden
gegeven in groepjes van max 5 kinderen.
Dit zorgt voor veel aandacht en maakt zwemles
ook leuker! Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Aangesloten bij het erkend opleidings en
exameninstituut voor nationale zwemdiploma’s.
U kunt een gratis testles aanvragen en wij
geven u advies.

Elke zondag van 16.00 tot 18.00 Bijlmerbad
Bel of mail voor meer informatie naar:

06 140 412 61
info@zwemschooldereddertjes.nl
Geen wachtlijsten!
15 Januari start de eerstvolgende cursus!

SCHAAKCURSUS
We starten begin februari met schaaklessen voor
een aantal kinderen van groep 3 t/m 8.
Hiervoor hebben we contact met de Weesper
schaakclub.
We zoeken ondersteuning bij deze lessen.
Welke ouder, opa of oma is hiervoor beschikbaar
op een dinsdagochtend van 11:00 tot 12:00 uur.
U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van
groep 3 of 4.
Alvast bedankt.
Helma en Margot

www.zwemschooldereddertjes.nl

van Centrum voor Jeugd en Gezin

ALS SINTERKLAAS KOMT…………….
Al weken zijn kinderen ermee bezig. De intocht, het
verlanglijstje en het zetten van de schoen maar de
spanning kan ook wat veel worden.
Vaak zijn de jongste kinderen in deze periode
drukker, banger en sneller moe dan anders.

Ma 5 dec

Sinterklaasfeest

Di 6 dec

Kinderen mogen tot 9:30 uur op school
komen

Ma 19 dec

3/4 brengt kerstpakketten naar Oversingel

Do 22 dec

’s avonds kerstmaaltijd

Vrij 23 dec
t/m zo 8 jan

kerstvakantie

Tips
•

•
•
•

Vertel dat Sinterklaas iemand is die houdt van
alle kinderen, niet dreigen met "Als je niet lief
bent, krijg je niets van Sinterklaas" of "Zwarte
Piet ziet alles".
Leg verkleedkleren, een roe en een zak neer,
zodat ze zelf Sint en Piet kunnen spelen.
Op schoot zitten bij Sint of een handje geven
aan Zwarte Piet moet geen verplichting zijn.
Probeer het aantal keren dat het
Sinterklaasfeest gevierd wordt te beperken.

Voor deze en andere tips kunt u terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin te Weesp.
Telefoon 035-76 00 768, www.cjgweesp.nl .
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