
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF     december 2016   

Beste	  ouders/verzorgers,	  
	  
Voor	  u	  ligt	  de	  tweede	  nieuwsbrief	  van	  het	  schooljaar	  2016-‐2017.	  Deze	  nieuwsbrief	  sturen	  wij	  naar	  
alle	  ouders/verzorgers	  van	  de	  SO	  afdeling	  (Spoorzoeker	  en	  Wijnberg	  SO).	  Graag	  willen	  wij	  via	  deze	  
weg	  een	  aantal	  zaken	  met	  u	  delen:	  
	  

• Feestdagen	  
	  
December,	  feestmaand!	  We	  zitten	  er	  middenin.	  Ruim	  twee	  weken	  geleden	  hebben	  we	  Sinterklaas	  
op	  bezoek	  gehad	  in	  het	  KEC	  en	  deze	  week	  is	  de	  Kerstviering	  geweest.	  We	  willen	  via	  deze	  weg	  de	  
ouderwerkgroep	  bedanken	  voor	  hun	  hulp	  en	  inzet	  deze	  maand.	  Natuurlijk	  willen	  we	  ook	  alle	  andere	  
ouders	  bedanken	  die	  mede	  gezorgd	  hebben	  voor	  een	  heerlijke	  kerstlunch	  en	  het	  ondersteunen	  
tijdens	  de	  Kerstviering.	  	  Alle	  kinderen	  krijgen	  donderdag	  of	  vrijdag	  een	  kerst-‐knutsel-‐pakket	  mee	  als	  
kerstcadeau	  voor	  in	  de	  vakantie.	  Deze	  spullen	  hebben	  we	  via	  Sylvia	  Birkner	  mogen	  ontvangen.	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  
	  

• Brengen	  en	  halen	  van	  uw	  kind	  
	  
We	  willen	  alle	  ouder/verzorgers	  vragen	  om	  bij	  het	  brengen	  en	  halen	  van	  uw	  kind	  buiten	  te	  blijven.	  
Dit	  zorgt	  voor	  meer	  rust	  bij	  de	  binnenkomst	  van	  de	  kinderen	  en	  het	  verlaten	  van	  de	  school.	  Zeker	  
omdat	  we	  ook	  te	  maken	  hebben	  met	  verschillende	  schooltijden.	  Natuurlijk	  kan	  het	  wel	  eens	  zijn	  dat	  
u	  dringend	  de	  leerkracht	  wilt	  spreken,	  dit	  mag	  natuurlijk	  wel.	  In	  andere	  gevallen	  willen	  we	  u	  vragen	  
om	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  mail	  of	  contactschrift.	  	  
	  



We	  zijn	  er	  ons	  van	  bewust	  dat	  dit	  bericht	  wederom	  in	  de	  nieuwsbrief	  staat.	  Toch	  zien	  we	  met	  
regelmaat	  ouders	  die	  naar	  binnen	  komen	  bij	  het	  halen	  en	  brengen.	  We	  hopen	  dan	  ook	  dat	  alle	  
ouders	  zich	  hierin	  kunnen	  houden.	  Dank	  hiervoor!	  
	  
	  

• Leerlingenraad	  
	  
De	  leerlingenraad	  is	  bekend!	  In	  de	  maand	  	  
oktober	  zijn	  er	  klassenvertegenwoordigers	  	  
uit	  elke	  klas	  gekozen.	  Deze	  kinderen	  vormen	  	  
samen	  de	  leerlingenraad.	  Elk	  jaar	  zullen	  we	  
ongeveer	  8	  keer	  vergaderen.	  	  
We	  hebben	  al	  twee	  vergaderingen	  	  gehad.	  	  
In	  de	  laatste	  vergadering	  hebben	  we	  na	  gedacht	  	  
over	  hoe	  we	  er	  samen	  voor	  kunnen	  
zorgen	  dat	  het	  rustiger	  wordt	  op	  de	  gang.	  
Ook	  de	  directrice,	  Inge	  Vogels	  van	  het	  KEC	  	  
is	  op	  bezoek	  geweest	  tijdens	  een	  vergadering.	  
	  
De	  leerlingenraad	  bestaat	  uit:	  	  Winston	  (klas	  juf	  
Esther),	  Dylan	  (klas	  meester	  Roy),	  Kenan	  	  
(klas	  juf	  Noortje/Bernice),	  Max	  (klas	  juf	  
Randi),	  Damian	  (klas	  juf	  Rianne),	  Niek	  (klas	  juf	  
Josje)	  en	  	  Jesse	  (klas	  juf	  Margriet).	  

	  
	  

• Kinderboekenweek	  
	  
	  

In	  oktober	  heeft	  de	  kinderboekenweek	  centraal	  
gestaan	  binnen	  ons	  domein.	  Ook	  dit	  jaar	  hebben	  de	  
kinderen	  meegedaan	  aan	  een	  teken-‐	  en	  
voorleeswedstrijd.	  De	  winnaar	  van	  de	  leeswedstrijd	  
(Rowena	  uit	  de	  klas	  van	  juf	  Randi)	  en	  de	  winnaar	  van	  de	  
tekenwedstrijd	  (Dennis	  uit	  de	  klas	  van	  juf	  Esther)	  
mochten	  een	  boek	  uitzoeken	  in	  de	  boekenwinkel	  De	  
kleine	  tovenaar.	  

	  
	  
	  
	  

• Koffie-‐ochtend	  
	  

De	  eerste	  koffie-‐ochtend	  voor	  ouders/verzorgers	  dit	  schooljaar	  heeft	  in	  november	  plaats	  gevonden.	  
We	  hebben	  samen	  ervaringen	  gedeeld	  rondom	  de	  feestdagen	  en	  besproken	  welke	  onderwerpen	  
zinvol	  zijn	  om	  aan	  bod	  te	  laten	  komen	  dit	  schooljaar.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn:	  praktische	  
ervaringen	  uitwisselen	  rondom:	  kinderfeestjes	  &	  zwemles,	  ruzie	  tussen	  kinderen,	  omgaan	  met	  
agressie	  &	  eigen	  wil,	  social	  media	  etc.	  In	  maart	  zal	  er	  een	  bijeenkomst	  rondom	  social	  media	  plaats	  
vinden.	  De	  volgende	  koffie-‐ochtend	  vindt	  plaats	  op	  woensdag	  25-‐01-‐2017	  van	  9.00	  uur	  –	  10.00	  uur.	  	  
Andere	  data	  kunt	  u	  alvast	  in	  u	  agenda	  noteren:	  22	  februari	  2017,	  29	  maart	  2017,	  31	  mei	  2017	  van	  9	  
tot	  10	  uur.	  
	  



	  	  	  	  
	  
	  
We	  wensen	  jullie	  fijne	  Kerstdagen	  en	  een	  gelukkig	  2017!!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Alle	  medewerkers	  van	  het	  SO	  domein	  KEC	  de	  Donderberg	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  


