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Er komt een tijd…

In de adventsperiode op school gaat het dit jaar over tijd. Met de kinderen staan
we stil bij de vraag: Wat voor tijd is het eigenlijk? Hoe zien we dat het tijd is
voor Kerst?
Er worden verhalen verteld uit het oude en nieuwe testament. De
adventskaarsen worden aangestoken. Kerstliedjes worden gezongen. Zo leven de
kinderen samen met de leerkrachten toe naar het Kerstfeest.
Wij weten hoe laat het is
want in de geschiedenis
van koning en keizer begint een verhaal:
Het licht zal schijnen voor ons allemaal.

Kerstviering woensdag 16 december 2015

Op woensdag 16 december vieren we met alle kinderen het Kerstfeest op school.
Vanaf 18.30 uur kunnen de ouders de kinderen naar school brengen. Groep 1
t/m 4 gaat via de onderbouw ingang naar binnen. Groep 5 t/m 8 gebruikt de
bovenbouw ingang. De kinderen gaan zelf naar hun plaats in de
gemeenschapsruimte.
De gezamenlijke kerstviering van de kinderen en de leerkrachten duurt tot 20.00
uur. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in de school voor een hapje en
een drankje. De uitnodiging wordt morgen met de kinderen meegegeven.

Nieuws van de directie

De tijd is vanaf de zomervakantie omgevlogen. De invoering van de andere
schooltijden en de voor- en naschoolse opvang is naar ons inziens soepel
verlopen. De kinderen, leerkrachten en ouders zijn inmiddels gewend aan het
nieuwe rooster.
Meester Chris is vanaf de herfstvakantie begonnen aan zijn re-integratietraject.
Het is de bedoeling dat het re-integratietraject na de kerstvakantie wordt
aangepast. Meester Ruud blijft het aanspreekpunt als directeur voor de ouders.

Groep 3 / 4

Juf Rosanne gaat na de kerstvakantie genieten van haar welverdiende
zwangerschapsverlof. Met grote tevredenheid en gepaste trots kijkt zij terug op
de afgelopen periode. De kinderen van groep 3 en 4 hebben onder haar leiding
hard gewerkt en goed hun best gedaan.

Zij wordt vervangen door juf Angela en juf Wilke. Zij stellen zich in het
onderstaande stukje aan u voor. In de komende weken bereiden juf Angela en
juf Wilke zich al voor en maken zij kennis met de groep.

Even voorstellen

Ik ben Angela van der Horst, 27 jaar oud. Afgelopen zomer getrouwd en ons huis
staat in Oosterland. Ik ben nu 5 jaar afgestudeerd en heb hiervoor lesgegeven
aan een combinatiegroep in Veenendaal. Op dit moment werk ik twee dagen in
groep 2 en na de kerstvakantie zullen jullie mij ook in groep 3/4 gaan
tegenkomen. Ik kijk er naar uit dat ik na de vakantie de hele week op 'de Welle'
aan de slag mag gaan.

juf Angela

juf Wilke

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Wilke Fondse, 56 jaar en ik woon in
Goes met mijn twee poezen. In 1982 ben ik begonnen op de Prinses
Beatrixschool in Goes. Het werken met kinderen geeft mij zoveel plezier en
voldoening dat ik het nog steeds met hart en ziel doe. Na op verschillende
scholen en in verschillende groepen les gegeven te hebben vind ik het erg leuk
om nu op De Welle aan de slag te mogen in groep 3 en 4. Ik hoop dat we
(kinderen, ouders, team en ik) samen een fijne tijd op De Welle hebben. Naast
het werk besteed ik tijd aan mijn hobby's. Ik zing in het Zeeuws Vocaal
Ensemble en ik ga regelmatig sporten (zwemmen en de sportschool). Op
donderdag geef ik les aan groep 4 op de Beatrixschool.
Ik hoop u snel te ontmoeten om persoonlijk kennis te kunnen maken.

Vragenlijst andere schooltijden

U ontvangt in januari 2016 de vragenlijst over de andere schooltijden. Op deze
manier willen wij uw ervaringen en bevindingen peilen. In het voortraject
hebben wij aangegeven dat wij halverwege het schooljaar de andere schooltijden
gaan evalueren. De kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan wij ook bevragen.

Studiedagen

Wij willen u herinneren aan 2 data van de studiedagen in februari 2016:
Woensdag 03-02-2016 en vrijdag 19-02-2016 zijn alle kinderen vrij.
Voor groep 1 / 2 en groep 2 is een extra studiedag op woensdag 20 januari 2016
gepland. De kinderen van groep 1 / 2 en groep 2 zijn op 20 januari vrij.

CITO toetsen
In januari en februari 2016 worden op school de CITO toetsen door de kinderen
gemaakt.

Speeltoestel bovenbouw

Het speeltoestel is deze week geplaatst en donderdag mogen de kinderen er op
spelen. Het speeltoestel is onder andere door acties en sponsoring bekostigd.

Stagiaire Amy Goulooze

Amy Goulooze is de stagiaire die in groep 3 / 4, 1 / 2 en 5 / 6 kort stage gaat
lopen. Zij is de zij-instromer van de lerarenopleiding voor basisonderwijs in
Vlissingen. Na deze korte periode wordt juf Amy in februari 2016 beoordeeld of
zij verder op de Welle stage mag lopen. De bedoeling is dat zij op woensdag en
vrijdag in groep 5 / 6 wordt geplaatst.

Vrijdag 18 december 2015

Op vrijdag 18 december zijn de kinderen van groep 1 tot en met 8 om 11.45
uur vrij.
De medewerkers van Kibeo hebben op vrijdag 18 december een studiemiddag.
De opvang van de kinderen voor de naschoolse opvang zal plaats vinden tot
13.00 uur.

Kerstvakantie 2015-2016

Na een drukke periode op school is het voor de kinderen tijd om tot rust te
komen. Ze mogen genieten van hun welverdiende vakantie. Op maandag 4
januari verwelkomen wij de kinderen weer op school.
Wij wensen u en uw gezin goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.
Het team van de Welle

