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Uit het team
Naar aanleiding van de oproep in de extra info heeft Brenda den Exter
aangegeven dat ze wil assisteren bij de schoonmaakploeg.
Samen met Anita de Bonte en Karen Melissant zullen zij zorgen voor een
schone school nu Anneke Dullemond en Riet Pronk tijdelijk zijn uitgevallen.
Coby Khirandish en Ilonka van der Linden zullen op maandag- t/m
donderdag aan het begin van de morgen aanwezig zijn op school om te
assisteren bij diverse conciërge werkzaamheden binnen de school.
Zij nemen daarmee een aantal taken van Jolanda Westdijk waar, die nog
steeds last heeft van haar val en die pas na de kerstvakantie structureel voor
een klein deel van de dag op school mag werken.
Carolien de Bonte zal als leerkracht-in-opleiding na de Kerstvakantie in groep
6 komen.
In de afgelopen week heeft ze al een dag meegedraaid en ook in de
komende tijd zal ze de kinderen in de groep regelmatig gaan ontmoeten.
We hebben er alle vertrouwen in!
Ondertussen is juf Marieke ook al diverse malen in groep 2 geweest, want
vanaf januari wordt zij samen met juf Lienke de juf van groep 2. In de eerste
week na de vakantie is juf Lienke er op de maandag en de dinsdag, en juf
Marieke op de woensdag en de donderdag. Na de eerste week is juf
Marieke er op de maandag en de donderdag, en juf Lienke op de dinsdag
en de woensdag.

5 december
Wat een geweldige middag was het weer op
5 december.
Complimenten aan de kinderen en de ouders
voor de prachtige en soms heel creatieve
surprises die gemaakt zijn!
Met elkaar hebben we er een gezellige
middag van kunnen maken en zo te zien ging
iedereen met een blij en tevreden gevoel
naar huis.
Op de website zijn de eerste foto’s al te zien.
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Actie voedselbank
In week 3 en 4 van januari zullen we als school ondersteuning geven aan de
actie ‘Kasten leeg’ voor de voedselbank Goeree-Overflakkee.
In de grote zaal zullen we een ruimte reserveren waar kinderen artikelen
kunnen neerzetten die gegeven gaan worden
aan de voedselbank.
Het betreft natuurlijk houdbare producten en het
is goed om na de feestdagen eens onze
voorraadkasten te bekijken en ons ‘teveel’ aan
de voedselbank te schenken.
U gaat er meer van horen, maar wilt u nu al wat
meer nalezen, dan kunt u hiernaast op het
plaatje klikken of HIER.
Ook is er een facebook pagina voor meer info.

Zwerfboeken
De eerste week na de start van het Zwerfboekenproject op onze
school, kunnen we niets anders zeggen dan dat het boven
verwachting verloopt.
Veel boeken worden uitgeleend en veel boeken komen ook weer
terug op school. Daar zijn we erg blij mee.
De boeken die door ons worden aangemeld als zwerfboek, worden
grondig nagelopen.
Mocht er ondanks een boek bij u thuis komen die niet past bij de
identiteit van onze school, dan horen wij dat graag van u.

Kerstfeest 2017
Ook dit jaar willen we graag weer met alle
kinderen van de school en u als ouder(s) het
kerstfeest vieren in de Hervormde kerk aan de
Voorstraat.
Het kerstfeest zal ook dit jaar te horen zijn via de rechtstreekse
uitzending van Kerkomroep.nl.
In het zoekvenster kunt u dan intypen Ooltgensplaat en dan kunt u
verbinding maken met de kerk.
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In verband met de viering van het komende kerstfeest willen wij u op
het volgende wijzen:
Maandag 18 december hopen we met de hele school te oefenen in de
kerk. Ouders die gewend zijn hun kinderen op te halen, kunnen dat
tussen 15:10 uur en 15:15 uur doen bij de kerk.
Donderdagmiddag 21 december gaat de school om 14:00 uur uit. De
kleutergroepen hebben de hele donderdagmiddag vrij.
Het kerstfeest zelf begint donderdagavond 21 december om 19:00 uur
in de Hervormde kerk aan de Voorstraat. Let u erop dat de plaatsen
voor de kinderen gereserveerd zijn.
De kerk gaat pas open om 18:30 uur, dus kom alstublieft niet te vroeg
met de kinderen. Het kerstfeest vieren is een mooi gebeuren. We
vragen van u en de kinderen om het op een eerbiedige wijze met ons
mee te vieren.
Wij vragen aan u om de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 via de
achteringang te laten binnenkomen om een te grote drukte bij de
hoofdingang te voorkomen.
Daar kunnen ze ook hun jassen ophangen.
Kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen binnenkomen via de
consistorie (door de deur links van de hoofdingang) en daar hun jassen
ophangen / neerleggen. Zij verzamelen deze keer in de consistorie.
Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen binnenkomen door de
hoofdingang.
Weet u de juiste ingang niet? Bij de deur zal, net als voorgaande jaren,
iemand van de directie staan om u welkom te heten en de juiste
ingang te wijzen.
Ook dit jaar willen we weer een collecte houden bij de uitgang van de
kerk. Ook dit keer collecteren we voor onze drie kinderen die we
adopteren via Woord en Daad. Graag bevelen we deze kerstcollecte
bij u aan. Bij de drie uitgangen (zij-ingang, hoofdingang en de ingang
van de consistorie) zullen kinderen staan met een collectezak.
Net als vorig jaar, zullen de snoepzakken bij de uitgang uitgedeeld
worden aan de kinderen van onze school.
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We hopen met elkaar op een goed, en eerbiedig kerstfeest. We vragen
u daarom ook tijdens het bidden en danken NIET te praten en met
respect deze viering mee te vieren.

Op vrijdag 22 december verwachten we de kinderen van groep 3 tot
en met groep 8 gewoon om 8:30 uur op school. We hebben dan nog
een gezellige ochtend met elkaar. Om 11:45 uur krijgen de kinderen
vakantie.
We wensen u een fijne kerstfeestviering toe en daarna een gezellige
jaarwisseling.
We hopen de kinderen op D.V. maandag 8 januari 2018 weer in
gezondheid te ontmoeten.

Schooldamtoernooi
Ook dit jaar organiseert
onze school een eigen
Schooldamtoernooi.
Kinderen uit de groep 4 tot
en met 8 kunnen meedoen
aan dit toernooi.
Inschrijven kan bij meester
Jan Willem tot 31
december.
Op D.V. 15 januari start het
toernooi.
Op
http://groep78.com/schooldamtoernooi/ komt
binnenkort meer informatie
te staan.
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School zaalvoetbal toernooi
Woensdagmiddag 29 november hebben de meisjes van groep 8
meegedaan aan het meisjes schoolzaalvoetbaltoernooi.
Na een aantal spannende wedstrijden met gelijkspel, verlies en winst
heeft ons meisjesteam een mooie 3e plaats bereikt.
Goed gedaan hoor!
Bedankt dat jullie onze school op een hele positieve manier hebben
vertegenwoordigd.
Naast onze enthousiaste supporters, willen wij ook juf Ina bedanken
voor het begeleiden van de kinderen.
Meer foto’s van dit toernooi staan HIER.

Nieuws vanuit en over de oudercommissie
Drie ouders hebben aangegeven interesse te hebben als lid van de
oudercommissie: Marinka van Ree, Ien van Rossum en Corma Hak.
Zij reageerden op de oproep nu er twee vacatures in de commissie zijn.
Omdat zij allen zich al inzetten bij het werk van de oudercommissie is het
voorstel om nu niet tot verkiezing over te gaan, maar hen alle drie te
betrekken bij het werk van de commissie.
We zullen nog wel overleggen hoe we dit officieel gaan doen, maar we zijn
erg blij dat zij zich willen blijven inzetten voor onze school!
Ondertussen is onze oudercommissie druk geweest met het voorbereiden en
uitvoeren van de creamiddagen.
Dit jaar deden ook onze jongste leerlingen mee.
Het werd een geweldig succes en de kinderen waren trots op hun mooie
kerstwerkje wat ze maakten!
Heel hartelijk dank oudercommissie!
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Nieuws vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) is vanaf september in de
volgende samenstelling vertegenwoordigd: Paola van de
Tang (voorzitter), Gerda Willemsen (secreataris), Petra van
Nimwegen (lid) en Corine van Drongelen (lid).
Graag willen wij als MR via deze info uw aandacht vragen voor de rol van de
MR. De MR is een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel.
Aan de ene kant mag ze voorstellen doen aan het bestuur en aan de andere
kant is het bestuur verplicht bepaalde beslissingen voor instemming of advies
voor te leggen aan de MR.
De MR wil dus een schakelrol vervullen tussen ouders (en personeel) en het
bestuur.
Zijn er dus zaken die, volgens u, om aandacht vragen of waarvan u het
belangrijk vindt dat deze besproken worden, laat het ons dan weten.
Wij hebben als MR een eigen emailadres: mr@hoeksteen-ooltgensplaat.nl.
Op deze wijze zijn wij makkelijk voor u te bereiken. Wij kijken uit naar uw
respons in het belang van uw kind en onze school.

Data komende periode
D.V.
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19 december
21 december
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