Nieuwsbrief 06 – 17 november 2021

Uitslag enquête Veilige Schoolomgeving
Allereerst heel erg bedankt voor het invullen van de enquête. Als bijlage vindt u de uitslag.
Het is fijn te lezen dat zowel school als ouders de verkeersveiligheid als gezamenlijke
verantwoording zien. Wij zullen dit onderwerp nog wat vaker terug laten komen, zodat we met
zijn allen voor een veilige omgeving kunnen blijven zorgen.

Groen plein
U/jij bent uitgenodigd om zaterdag 27 november van 10.00 tot 11.30 uur te komen werken op
ons plein. We willen graag het plein winterklaar maken door het onkruid weg te halen en te
vegen.
De koffie staat klaar!

Kinderwijkraad
De wijk Zielhorst/Schothorst gaat een Kinderwijkraad starten. We doen dit met behulp van ABC.
Deelnemen aan de Kinderwijkraad is voor kinderen heel leerzaam.
Kinderen van 8-12 jaar nemen hieraan deel.
Bij ons op school krijgen de leerlingen van groep 6 en 7 twee lessen. Uit deze groepen worden
kinderen gekozen die uiteindelijk in de Kinderwijkraad deelnemen.
Heeft u een kind in één van deze groepen, dan heeft uw kind u er vast al over verteld!
Achtergrondinformatie over de Kinderwijkraad.
Het gaat om burgerschap, betrokkenheid met de wijk, ervaren van democratische
besluitvorming. Kinderen ervaren dat zij een stem hebben in de wijk. Zij begrijpen hoe de lokale
democratie werkt. Ze leren hun eigen mening te verwoorden en andere meningen te begrijpen.
Kinderen nemen deel aan de besluitvorming in hun wijk. Ze gaan aan de slag met de thema’s die
zij belangrijk vinden. En niet onbelangrijk: Leren luisteren naar anderen.
Zoals een kind het zo mooi verwoordde. Ouderen en opa's en oma's weten niet hoe het is om
kind te zijn in deze tijd. Dus de opmerking “ja maar dat deden wij vroeger niet...” is niet fair.

Vakantie en 4-jarige leerlingen
Ouders van nog niet leerplichtige leerlingen (4 jarigen) maken regelmatig gebruik van de
mogelijkheid om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Ik wil u echter dringend vragen om niet op vakantie te gaan gelijk na de zomervakantie.
In de eerste weken na de zomervakantie leren de kinderen basisvaardigheden die erg belangrijk
zijn bij het spelen, werken, omgaan met elkaar, afspraken in de groep en in de school.
Groep 1-2 is een gemengde groep (4, 5 en 6 jaar) en bij de start van het jaar is een groot deel
van de kinderen nieuw op school.
Er vindt in de eerste weken ook groepsvorming plaats. Het is niet fijn voor uw kind, als hij of zij
dit mist.
Voor leerplichtige leerlingen (vanaf 5 jaar), is vakantie in die periode sowieso niet toegestaan.

Sint
Over het zetten van de schoen en de Sintviering ontvangt u een apart Parro bericht.

Herhaling ouderbijdrage
Heel veel ouders hebben de ouderbijdrage al overgemaakt aan ons! Heeft u dat nog niet
gedaan? Als bijlage vindt u nogmaals de brief over de ouderbijdrage voor dit schooljaar.

Berichten van buiten
Bericht van Schoolsport Amersfoort
De inschrijving voor het toernooi is inmiddels al geopend en er zijn al teams ingeschreven.
Aangezien het toernooi elk jaar vol is en om teleurstelling te voorkomen, is het dringende advies
om niet tot de uiterste inschrijfdatum te wachten met inschrijven. VOL is echt VOL. De uiterste
inschrijfdatum geldt alleen als er nog inschrijfplekken zijn. Het toernooi is voor de groepen 5 t/m
8 en er is een toernooi voor jongens/mixteams ( jongens en meiden in 1 team) en er is een
toernooi voor meidenteams. Er wordt 8 tegen 8 gespeeld en teams mogen uit maximaal 11
spelers bestaan.
Meer informatie en inschrijven op www.schoolsportamersfoort.nl

Agenda
19 november

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

27 november

10.00-11.30 uur groen plein, winterklaar maken

02 december

Avond, voorlichting VO, ouders groep 8

03 december

Viering Sint Nicolaas

23 december

Kerstviering op school & begin van de avond in de
Martinuskerk (tijd volgt)
Vrije dag voor alle leerlingen
Kerstvakantie

24 december
25 december t/m 09 januari

Belangrijke data vindt u ook op onze website op de homepage en onder het kopje
kalender.

