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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•

Wo 17 januari werkgroep ouderbetrokkenheid
Wo 24 januari (koffie inloop 8.45 – 9.30 uur)
15 t/m 26 januari Cito toets periode
Ma 12 februari studiedag teamleden alle kinderen zijn vrij
Di 13 februari Carnaval

Terugblik
Wat hebben de kinderen gisteren enorm genoten
van hun kerstdiner op school. Na ontvangst door het
koor en een viering met de hele school in de
meester Ceeszaal heeft iedereen zitten smullen van
wat zij, eventueel samen met hun ouders, gemaakt
hebben. Dat wat over was is gisteravond nog
opgehaald door mensen van de sociale winkel in
Langedijk waarmee gisteren nog een inloopdiner
gehouden is.
Vanochtend mochten wij bij binnenkomst vele
complimenten ontvangen. Ouders gaven aan dat
hun kinderen genoten hebben en zij zelf ook!
Complimenten aan de kerstcommissie en de
ouderraad voor het bedenken, de organisatie en
het rondrennen. Alleen door deze inzet was de avond zo super.
Dank aan de ouders die vanochtend in 1 uur en 20 minuten de school geheel ontdaan hebben
van de kerstversiering. Super dat er zoveel helpende handen waren.

Trots
Graag wil ik (Frans) mijn trotsheid met jullie delen
in de nieuwsbrief. Ik ben waanzinnig trots op jullie
kinderen. Trots op dat wat ik zie. Kinderen zijn
beleefd, geven elkaar complimenten, ze zorgen
voor elkaar en als zij nieuwe ouders rondleiden
hoor ik terug dat zij trots zijn op de leerkrachten,
op de school.
Ik ben enorm trots op alle leerkrachten die
waanzinnig hard met elkaar werken om met een
elkaar een prima sfeer neer te zetten. De transitie
die zij gemaakt hebben van ontwikkelen vanuit
een gezamenlijk moeten naar ontwikkelen vanuit gezamenlijk gestelde doelen en opstarten
van proeftuintjes is geweldig. Mooi om te zien en te ervaren dat na een periode van
voornamelijk aandacht voor leeropbrengsten het weer gaat over hun vak. Goed onderwijs,
blije kinderen.
Het team is enorm gesteund door zoveel ouders die de afgelopen periode geholpen hebben
met het timmeren van kerstbomen en kerststallen, het maken van kerststukjes…. Ruim 300
kerststukjes zijn met hulp van 55 ouders in elkaar gezet. We horen dat jullie, net als wij, trots zijn
op onze school.
Kortom een lekkere sfeer om in te werken, een stap harder te zetten, plezier te hebben met
elkaar. Een team en school om trots op te zijn.
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Teamnieuws
In januari zal juf Yvonne Klanker na haar bevallingsverlof, zoals aangekondigd gaan starten
met werken op maandag en dinsdag voor groep 4 samen met juf Rachel.
Doordat werkdagen niet te wisselen waren, konden we Rachel niet benoemen in de
aanstaande vervanging van juf Simone en zijn we, zoals u weet al een periode op zoek
geweest naar vervanging voor juf Simone die met verlof gaat op 18 januari (een week na de
kerstvakantie). Afgelopen week hebben we gesprekken gevoerd met twee kandidaten.
Geppie Noordermeer-Bos, een ervaren leerkracht, zal de vervanging van Simone gaan
invullen en samen met juf Hester de lessen aan groep 6 verzorgen tot aan de zomervakantie.

Ina, Aranka, Mirja, Wineke, Hilde, Karin, Yvonne, Yvonne, Yvonne,
Rachel, Sara, Marloes, Eelkje, Sonja, Annet, Yolanda, Joke, Emma,
Harry, Stephanie, Nicole, Kelly, Ioana, Hester, Simone, Anna, Brigitte,
Marije, Caroline, Annabel, Merel en Frans wensen u en uw gezin
hele fijne feestdagen toe en veel geluk en gezondheid voor 2018.
Geniet van de vakantie en tot na 8 januari.
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Activiteiten in kerstvakantie ingezonden bericht
Glow in the dark games, wie durft?
In de kerstvakantie, op donderdag 4 Januari, organiseert Sport Servicepunt Langedijk de
“Glow in the Dark games” in Sporthal Geestmerambacht te Noord Scharwoude. De zaal is
donker en wordt verlicht door blacklights, waardoor verschillende spellen zichtbaar worden
en gespeeld kunnen worden. Bowlen, golfen, ringwerpen, glowstick poepen maar ook
vormen van volleybal, badminton, basketbal, handbal, voetbal en nog veel meer. Al met al
een sportieve en leuke activiteit voor de basisschooljeugd.
Wit Shirt
Om het effect van de blacklights zo groot mogelijk te maken is het de bedoeling dat je een
wit shirt aan doet deze dag. Met fluorescerende hesjes maken we de teams herkenbaar die
tegen elkaar spelen.
Tijden
Voor groep 3 en 4 start de activiteit om 9.30 uur, voor groep 5 en 6 om 12.00 uur en voor 7 en
8 om 14.30 uur. Elke ronde duurt twee uur. Opgeven graag vooraf via de website
www.sportsl.nl. en aanmelden en betalen kan 15 minuten voorafgaande aan de start bij de
deur. Heb je je niet opgegeven vooraf via de website dan kan het zijn dat het vol is. Dit
spektakel wil je zeker niet missen dus geef je snel op!

ingezonden bericht

Voorwedstrijden Handbaltoernooi Langedijk
In januari 2018 organiseert Vrone schoolhandbalwedstrijden tussen scholen uit Sint Pancras,
als voorbereiding voor het handbaltoernooi in Langedijk eind maart. Per leerjaar (groep 3 t/m
8) kan één jongensteam en één meisjesteam deelnemen. Er wordt gespeeld in sporthal de Oostwal,
Beverplein 2 te Sint Pancras.
Vrijdag 12 januari 2018
Groep 3 van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 19 januari 2018
Groep 4 van 16.00 tot 17.00 uur
Woensdag 24 januari 2018
Groep 5 meisjes
15:30-16:15
Groep 5 jongens
15:30-16:15 aanvullen met meisjes mag
Groep 6 jongens
15:00-15:45
Groep 6 meisjes
15:30-16:15.
Groep 7 meisjes
16:00-16:30
Groep 7/8 jongens
14:15-15:00 combi
Groep 8 meisjes
16:15-17:00 eventueel aanvullen met meisjes uit 7
Na de kerstvakantie hangt de inschrijflijst op het prikbord. Deelname is gratis.
Voor vragen, kunt u terecht bij Marjon Bos apmbos@hotmail.com
Met vriendelijke sportieve groet,
Jan-Simon de Smit en Marjon Bos 06-26361692
Activiteiten commissie Vrone
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