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Nieuwsbrief december 2016
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar. Het duurt niet lang meer voor de
kerstvakantie start. Voor die tijd vieren we natuurlijk nog het sinterklaasfeest en het kerstfeest.
Daarover natuurlijk meer in deze nieuwsbrief. Wij wensen u langs deze weg natuurlijk ook al vast
hele fijne feestdagen toe.
Met vriendelijke groet,
Team cbs Gravin Aleida
Personeel
Per 1 januari a.s. heeft juf Ingeborg Pleijsier een andere baan als adjunct directeur op de Albert
Schweitzerschool in Rotterdam. Wij wensen haar veel plezier op haar nieuwe werkplek! Op dit
moment wordt er nog gezocht naar iemand die juf Saskia kan ondersteunen bij de
managementtaken.
Ook juf Kelly Flipse gaat ons per 1 januari verlaten. Zij is momenteel druk op zoek naar een andere
baan dichter in de buurt van haar huis. Wij wensen haar alle goeds toe!
Op dit moment zijn de sollicitatiegesprekken gaande. Binnenkort hopen wij u te kunnen melden hoe
de groepsformatie na de kerstvakantie zal zijn.
Schoolfonds
Niet alles wat een school nodig heeft kan uit het normale budget worden betaald.
Het schoolfonds biedt dan uitkomst. Zo worden de uitgaven voor schoolreisjes, uitstapjes en
onkosten voor Sinterklaas, Kerst en andere feesten uit het schoolfonds betaald. De vrijwillige
bijdrage voor het schoolfonds is € 50 per kind. U kunt het schoolgeld als volgt betalen: Overmaken op
rekeningnummer: NL87INGB0678847231 ten name van CBS Gravin Aleida te Schiedam. Let erop dat
u de naam van uw kind en de groep vermeldt. U kunt ook contant betalen bij de schooldirectie. U
ontvangt dan een kwitantie als betalingsbewijs. In de bijlage vindt u de afrekening van het
schoolfonds van 2015-2016 en de begroting voor 2016-2017.
Sinterklaas
Ook dit jaar is de rommelpiet weer op school geweest om de schoentjes van de kinderen te vullen.
Wat een troep had rommelpiet gemaakt in de groepen! Gelukkig zijn er op school allemaal goede
opruimhulppieten en waren de groepen weer snel aan kant. De schoencadeautjes werden met veel
plezier uitgepakt!
We hebben al verschillende keren met de groepen bij elkaar sinterklaasjournaal gekeken. Zo is groep
4 al bij groep ½ gaan kijken en groep 5/6 bij groep 7/8. Op deze manier volgt de hele school het
verhaal van het sinterklaasjournaal. De kinderen uit groep ½ hebben het recept van de bakpiet
gevolgd en hebben gesmuld van de heerlijke zelfgemaakte cake.
Op maandag 5 december worden de kinderen gewoon om 8.20 in de klas verwacht. Wij hebben deze
dag weer een spetterende pietenshow! Er wordt gezorgd voor wat eten en drinken. De kinderen zijn
deze dag om 12.00 uit.
Kerst
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor Kerst in volle gang. Dit jaar zullen we op
woensdagavond 21 december met elkaar eten in de eigen klassen. Het is de bedoeling dat iedereen
iets te eten meeneemt voor het diner. Vanaf 7 december kunt u het gerecht dat u meeneemt, op een
intekenlijst bij de klas van uw kind, invullen.
Op donderdagochtend 22 december hebben we een kerstviering met alle klassen in de hal. Dit is
alleen voor de kinderen en leerkrachten.
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Daarnaast maken wij op vrijdag 16 december in alle klassen een kerststukje. De hulpouders is
gevraagd hulp voor de groepen te vragen. Om dit te kunnen realiseren, hebben wij tevens nog een
aantal snoeischaren nodig en mogen de kinderen ook zelf versiersels meenemen voor in het
kerststukje.
Een informatiebrief met alle informatie, data en tijden volgt half december. Wij houden u op de
hoogte.
Reservekleding
Heeft u thuis nog oude (onder)broeken en/of sokken? Wij kunnen dit op school goed gebruiken. Heb
gebeurt weleens dat een leerlingen een ongelukje heeft op school, dan is het fijn als er voldoende
reservekleding aanwezig is.
Afscheid nemen
De ouders van leerlingen in groep 1/2 mogen hun kind zelf naar de klas brengen. De leerlingen van
groep 3 t/m 8 nemen afscheid van de ouders bij de ingang van de school. Het is niet de bedoeling dat
ouders ’s ochtends mee lopen naar het lokaal. Wanneer u de groepsleerkracht wilt spreken kan dat
na schooltijd of via de mail.
De Bibliotheek op School
Alle leerlingen lenen boeken in de bibliotheek die gevestigd is in onze school. Zo werken we ook op
deze manier aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van de leerlingen. Vanaf januari
mogen de boeken mee naar huis. Omdat we zuinig zijn op onze collectie maken we graag vooraf
afspraken. In december ontvangt u een brief waarin deze afspraken staan. Daarbij vragen we of u
toestemming geeft aan uw kind(eren) om een boek mee naar huis te nemen. Vanaf het moment dat
u het goedgekeurd hebt mag u kind het boek mee naar huis nemen.
Klassenouders
Sinds vorig schooljaar werken wij met klassenouders. U heeft zich daar via de ouderhulpbrief voor
kunnen aanmelden. We hebben voor dit schooljaar de volgende indeling gemaakt;
Groep 1 /2
Jochem ten Berg (vader Sarah) en Claudia (moeder Lisa)
Groep 2/3
Shirley da Silva Oliveira(moeder Fayah) en Natasja Alblas (moeder Quinte)
Groep 4
Satina Koning (moeder Djamila) en Angelique Wedda (moeder Lasaya)
Groep 5/6
Sylvia Kok (moeder chayenna) en Edith Koning (moeder Sahin)
Groep 7/8
Melanie Verbeek (moeder Kevin) en Shereen (moeder Sherony)
De klassenouder is er om de groepsleerkracht te ondersteunen en te ontlasten.
De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid over de te organiseren activiteiten.
De klassenouder helpt en assisteert op aanwijzing van de groepsleerkracht bij de gewenste
activiteiten of benadert op verzoek van de groepsleerkracht ouders om te helpen.
De klassenouder verzorgt de luizencontrole in de betreffende groep.
EU-Schoolfruit
Wij zijn met onze school ingeloot voor het EU-schoolfruitprogramma. EU-Schoolfruit ondersteunt
scholen die leerlingen een gezonde boost willen geven. Wij krijgen, sinds 7 november gratis fruit en
groente: drie stuks per leerling per week, 20 weken lang. Dit aanbod van fruit en groente zien wij als
extra en wordt dus naast het ‘gewone’ tussendoortje en de lunch aangeboden. De kinderen moeten
dus gewoon dagelijks hun eigen tussendoortje en lunch mee blijven nemen. Bij EU-Schoolfruit
proeven kinderen verschillende soorten fruit en groente. Dat is lekker en gezond, want in elke soort
zitten weer net andere gezonde stoffen. In de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
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Roken op het schoolplein
Zoals u zult begrijpen in roken op het schoolplein niet toegestaan. Mocht u toch willen roken dan
willen wij u vriendelijk verzoeken om dit buiten het hek te doen.

Vanuit de groepen
Groep 1 /2
In groep 1/2 zijn de kinderen echte bakkers geworden. We zijn al weken aan het bakken en we
hebben zelfs het recept van Wellespiet uitgeprobeerd. Tot de kerstvakantie blijven we met de
kinderen werken over de bakkerij. Maar we hebben in de klas ook een inpaktafel, hier kunnen de
kinderen cadeautjes inpakken. Tijdens het inpakken oefenen de kinderen verschillende
rekenbegrippen. Wij kunnen voor deze activiteit veel lege doosjes en inpakpapier gebruiken, als u dit
over heeft dan vinden wij dat erg fijn.
Groep 2/3
De laatste weken van het jaar staan helemaal in het teken van Sinterklaas en Kerst. In het nieuwe
jaar starten we met het thema 'Kunst'. Heeft u nog iets liggen waar we kunstwerken van kunnen
maken?
We verzamelen deze materialen graag in december, zodat we er na de vakantie meteen mee kunnen
starten.
Vanuit onze partners
Peuterland
Op dit moment zijn wij bezig met het thema De Bakker en hebben hierbij onze eigen bakkerswinkel
gemaakt. Wij verkopen taarten, broodjes en koekjes. Wij richten ons binnen dit thema ook op
Sinterklaas en Kerst.
Dit zijn spannende gebeurtenissen voor de peuters. Wij zullen woensdag
21 december meedoen met het kerstdiner in onze eigen groep en hopen dat ieder wat lekkers
meebrengt.
BSO Aleidakids
We gaan de gezellige decembermaand weer in! Dit betekent ook dat de kerstvakantie er weer
aankomt. We gaan weer een hoop leuke dingen doen, zoals schaatsen, bowlen, naar het
klauterwoud, spelletjes op de locatie, zwemmen en naar ballorig. De vakantieopvang van KomKids is
altijd een feestje! Wist u dat u ook alleen vakantieopvang kunt afnemen bij KomKids? Voor meer
informatie kunt u langslopen bij de BSO.
Op AleidaKids loopt er sinds kort een nieuwe pedagogisch medewerker rond. Ze heet Cheyenne van
Putten en is 21, bijna 22, jaar. Zij vervangt Shirley Wilson. Shirley is naar een andere BSO binnen
KomKids gegaan. Wij wensen haar daar veel plezier! Cheyenne zult u vooral tegenkomen op
woensdag- en donderdagochtend tijdens de voorschoolse opvang. Daarbij vervangt zij Selina, mocht
Selina een ochtend of middag afwezig zijn. Shirley zal binnenkort nog afscheid komen nemen op de
BSO.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Voor leuke foto's van de activiteiten op BSO AleidaKids kunt u een kijkje nemen op
www.facebook.com/KomKidsAleidaKids
Voor meer informatie over BSO AleidaKids kunt u altijd even langslopen bij Selina of Cheyenne.

