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Kerstfestival Cleijn Mundial donderdag 20 december 17.30-19.00u
De kerstperiode is weer begonnen en binnen en buiten de
school kunnen we genieten van kerstbomen, lampjes,
open haarden, kersttruien en kerstmuziek. Wij willen dan
ook de ouders en teamleden die al hebben geholpen bij
het opzetten van de grote kerstboom in de hal en het
versieren van de school heel hartelijk bedanken. De
kinderen genieten ontzettend hiervan!
Zoals u al in de uitnodiging in uw mail en op de posters in
de school hebt gelezen, zullen wij dit jaar het kerstfeest op
school op een mooie en bijzondere manier vieren. We
nodigen de kinderen én u van harte uit voor het
Kerstfestival Cleijn Mundial op donderdagavond 20
december van 17.30 - 19.00 uur in de Poorten. Op deze
dag is uw kind al om 12.30 uur vrij. Het kerstfestival 's avonds
is daarom verplicht voor alle leerlingen. U bent van harte
uitgenodigd om met uw kind(eren) aanwezig te zijn. Voor
ieder gezinslid is er een toegangskaartje met een gratis
hapje en drankje. Lust u hierna toch nog iets lekkers, dan
kunt u daarvoor een bonnetje kopen bij de
bonnenkraam. Ook andere gasten die het leuk vinden om
naar het kerstfestival te komen (opa’s, oma’s, tantes, ooms, buren…) zijn van harte uitgenodigd. Er
zijn verschillende workshops te doen en er is een gezellige Kerstdisco.
Wij kunnen zeker nog extra hulp van u gebruiken om ervoor te zorgen dat de kinderen een
onvergetelijke avond zullen hebben. Lijkt het u leuk om mee te helpen dit Kerstfestival tot een
succes te maken, dat zouden wij erg fijn vinden! Laat dit dan z.s.m. weten aan Monique (Red
Castle) of Jeske (Silver Castle).
Kerstontbijt vrijdag 21 december
Vrijdagochtend 21 december starten we de dag met een gezellig kerstontbijt
in de castles. Hiervoor mag ieder kind een lekker hapje meenemen. De
inschrijflijsten op de deuren van de castles beginnen al goed vol te raken, fijn
dat u voor lekkers voor de kinderen wilt zorgen.
Na alle kerstfestiviteiten wensen wij iedereen op vrijdagmiddag 21 december
om 12.30u een hele fijne kerstvakantie en fijne feestdagen. Geniet van de
dagen en geniet met elkaar. We starten na de vakantie weer op maandag 7
januari om 8.30u.

World Trip juf Jeske
We hebben u er al eerder over geïnformeerd en de kinderen zijn er in
hun schooladventure Cleijn Mundial druk mee bezig: de world trip van
juf Jeske. Na de kerstvakantie gaat het dan echt gebeuren en gaat
juf Jeske haar grote droom waar maken. Wat zijn wij ontzettend blij
voor haar en wat gunnen we haar deze onvergetelijke ervaring. En
het mooiste is: voor onze kinderen is deze reis een fantastische kans
om ook hun wereld te verbreden: echt Leren Zonder Grenzen dus. De
leerlingen zullen het komende half jaar ook kennis maken met de landen en culturen die juf Jeske
bezoekt en zullen regelmatig contact met haar hebben.
Natuurlijk zullen we juf Jeske wel erg gaan missen in onze third unit. In de tijd dat juf Jeske er niet is
zal juf Kim van der Boom haar fulltime komen vervangen. Als leerkracht van silver castle en leerjaar
7 zal zij samen met juf Tamara, meneer Quint en meneer Wiet het onderwijs, de sterke lijn in third
unit en het werk van juf Jeske doorzetten. In verband met de opzegtermijn die juf Kim nog heeft
vanuit haar voorgaande baan zal zij starten per 1 februari. De weken tot die datum zal de third unit
aangevuld worden met een fulltime vervanger. Het onderwijs zal hierdoor niet onderbroken
worden. Meneer Quint is in deze periode aanspreekpunt voor silver castle.
Wij wensen juf Jeske heel veel geluk en een mooie tijd tijdens haar world trip.
Het is je meer dan gegund Jeske: GENIET!
Koffieochtend vrijdag 18 januari
Onze volgende koffieochtend wordt georganiseerd op vrijdag 18 januari om 8.30u in de
koffiekamer. Tijdens de vorige bijeenkomst hebben wij een fijn en goed gesprek gehad over hoe u
per unit uw kinderen thuis kunt begeleiden door samen te lezen, oefenen, spelletjes te spelen en
hoe u kunt ondersteunen bij het huiswerk. Ook hebben we gepraat over onze visie op het thuis
begeleiden van kinderen.
De volgende keer, op vrijdag 18 januari, neemt juf Wendy u mee in de wereld van de Cito-toetsen,
die de weken erna op onze kalender staan. Waarom toetsen we eigenlijk, wat kunnen we hier
uithalen en hoe kunnen we samen uw kind op de beste wijze begeleiden? We hopen u weer te
mogen ontmoeten en samen aan de slag te gaan.
Agenda
Donderdag 20 december

12.30u einde schooldag (let op: dus niet om 15.00u! Informeer ook zelf de BSO!)
17.30-19.00u kerstfestival Cleijn Mundial (locatie: de Poorten)

Vrijdag 21 december

8.30u kerstontbijt in alle castles
12.30u start kerstvakantie

Maandag 7 januari

8.30u eerste schooldag na de vakantie

Dinsdag 8 januari

20.00u vergadering oudervereniging

Dinsdag 15 januari

20.00u vergadering medezeggenschapsraad

Vrijdag 18 januari

8.30u koffieochtend thema: Cito-toetsen

Maandag 28 januari

adviesgesprekken leerjaar 8

Dinsdag 29 januari

adviesgesprekken leerjaar 8

Week 4 en 5

afname cito-toetsen verschillende leerjaren

