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Kerst
De school ziet er prachtig
versierd uit! Alle klassen en
gangen zijn maandagavond in
een gezellige kerstsfeer
gebracht. Wat fijn dat er veel
ouders bereid zijn geweest om
te komen helpen. Dank iedereen
voor jullie hulp, inzet, tijd,
betrokkenheid en creativiteit!
Met elkaar gaan we er een
gezellige periode van maken tot
aan de kerstvakantie. Er staan
nog een aantal kerstactiviteiten
gepland en natuurlijk volgende
week donderdagavond het
kerstdiner.
In de bijgevoegde kerstbrief
vindt u alle belangrijke
informatie omtrent Kerst. Lees
deze alstublieft zorgvuldig door.

Sinterklaas
We hebben een heel gezellige
sinterklaasperiode gehad op
school! Uiteraard willen wij alle
hulpouders bedanken voor het
helpen met allerlei zaken
rondom Sinterklaas. Dank!
Foto’s van het Sinterklaasfeest
zijn gemaakt en worden nog
gedeeld.
Mocht u een sint of pietenpak
van uw kind hebben wat te klein
is…zou u het aan school willen
schenken? Dit komt volgend jaar
weer van pas in de onderbouw.
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Wijziging planning vloer
Eerder is meegedeeld dat de
vloerbedekking in de
kerstvakantie vervangen wordt
in de groepen 4 t/m 8 en gang.
Dit is gewijzigd en het wordt
pas in de krokusvakantie
vervangen i.v.m. de
kerstviering. In de
kerstvakantie wordt de
vloerbedekking van het
podium/gezamenlijke ruimte
vervangen.

Schoolzone
De eerste bijeenkomst met de
klankbordgroep is geweest. Er
is veel input gegeven omtrent
de verkeerssituatie rondom
school aan de kant van het
winkelcentrum. Daarnaast is
met elkaar breder gekeken
naar knelpunten in de
wijk/omgeving rondom school.
De verkeersdeskundige neemt
alle informatie mee en gaat een
voorlopig plan maken. De
volgende bijeenkomst met de
klankbordgroep zal
waarschijnlijk in januari
plaatsvinden. Mocht u zelf
bepaalde knelpunten rondom
school willen aangeven of
ideeën willen aandragen, dan
kan dit bij de ‘verkeersouders’
uit de klankbordgroep.
Dit zijn:
-Jim le Duc (vader Jeno gr.6)
-Kamal Taouali (vader van
Ibrahim gr.7 en Sami gr.3)
-Bart-Jan Smit (vader van
Xander gr.6, Thomas gr.4 en
Remco gr.2)
-Leonne Weijers (moeder van
Rens gr.3 en Feline gr.1)

BELANGRIJKE DATA 2018-2019
12 december
19.30 uur voorlichtingsavond VO
voor ouders van groep 8
13 december
-Schaatsen groep 5
-GMR vergadering
14 december
Spelletjesochtend groep 1/2
19 december
Kerststukje maken -> materialen
mee (bakje, decoratie evt. kaars)
20 december
-Schaatsen groep 6, 7, 8
-17.30 – 18.30 uur kerstdiner
-18.30 uur kerstmarkt
21 december
-Groep 1 t/m 8 vrij vanaf
11.45 uur
-Speelgoedochtend groep 1/2
22 december t/m 6 januari
Kerstvakantie
9 januari
Luizencontrole
16 januari
Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
Buurtsportcoaches
In november zijn de
buurtsportcoaches gestart om de
kinderen uit groep 8 op te leiden
tot speelpleincoach. Na de
kerstvakantie zijn zij er klaar voor
om andere kinderen te
begeleiden en coachen tijdens
spellen (zelf klaargezet) op het
schoolplein in de
buitenspeelpauze. In overleg met
de leerkrachten van groep 8
wordt nog afgestemd hoe de
invulling bij ons op school er
precies uit zal zien.
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Nieuw schoollogo
De stichting Talent Primair heeft
begin oktober een nieuw logo
gelanceerd. Dit logo-traject
heeft plaatsgevonden om de
zichtbaarheid van Talent Primair
en de basisscholen te vergroten.

Het logo, een huismerk, wordt
aan alle schoollogo´s van de
basisscholen binnen de stichting
verbonden. Alle scholen hebben
de mogelijk gekregen om het
schoollogo te wijzigen in
samenwerking met een
ontwerpbureau.
Het team van de OBS Bijvanck
heeft aangegeven open te staan
voor een nieuw schoollogo.
Collega´s hebben onder andere
aangegeven dat het bestaande
logo niet meer helemaal past bij
de visie van de school. Wij zitten
nu middenin het traject om een
nieuw logo voor de school te
kiezen wat aansluit bij onze visie
en ons onderwijs.

Aanmeldingen groep 1
Er zijn dit schooljaar weer veel
aanmeldingen van nieuwe
kinderen voor groep 1. Daardoor
is dit schooljaar nog heel
beperkt plek in de groepen 1/2
voor instroom van nieuwe
kinderen. Mocht u uw
zoon/dochter nog niet hebben
aangemeld en hij/zij zou dit
schooljaar 4 jaar worden, geef
dit z.s.m. door aan de directie.
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Nieuws vanuit de MR
Beste ouders,
De afgelopen jaren is het aantal
leerlingen op onze school
toegenomen. Dit is fantastisch
voor de school maar de kosten
voor de activiteiten op school
zoals o.a. Sinterklaas zijn
daarmee ook gestegen. De MR
is er trots op dat we al jaren
geen verhoging van de
ouderbijdrage hebben hoeven
doorvoeren maar door de
verhoogde kosten moeten we
iets. We hebben ervoor
gekozen om dit jaar de bijdrage
niet direct te verhogen maar
om de korting voor meerdere
kinderen te laten vervallen.
Voor ieder kind zal dan
evenveel ouderbijdrage
worden gevraagd.
Wij weten dat december al
duur en druk genoeg is, dus de
betaalgegevens zullen pas in
januari jullie kant op komen.
Fijne feestdagen namens
de MR!

Gastlessen bureau Halt
Deze maand (en vorige maand)
worden er in groep 8 twee
gastlessen gegeven door
bureau Halt. De volgende
onderwerpen worden in deze 2
lessen behandeld:
-Invloed van de groep, les over
groepsinvloed, vriendschappen
en manieren leren om nee te
zeggen.
-Online veiligheid, les over
sociale media en online
veiligheid op de basisschool.

Toiletgebruik
Helaas komt het regelmatig voor
dat er voornamelijk op de
jongenstoiletten op de grond en
op de bril wordt geplast. Dit heeft
onze aandacht. De afgelopen
weken is er regelmatig in de
groepen over gesproken, dit
vinden wij niet een normale gang
van zaken. Zou u er thuis ook
eens aandacht aan willen
besteden?
Een tip voor alle ouders om voor
schooltijd uw kind nog even naar
het toilet te laten gaan.

Nieuwe digiborden
Wellicht heeft u in groep 4 en 5
de nieuwe digiborden al zien
hangen? Ze zien er mooi en strak
uit, scherp beeld (er is geen
beamer meer nodig) en zijn
gebruiksvriendelijk.
In januari 2019 zullen de groepen
6 t/m 8 ook voorzien worden van
nieuwe digiborden. Daarnaast is
er 1 digibord tot onze beschikking
op een verrijdbaar statief, dit
bord is voor de hele school in te
zetten.
De groepen 1/2 worden in januari
ook voorzien van interactief
goede digiborden.

