18 december 2014

www.esselyckerwoude.nl

esselyckerwijs@gmail.com

Hulp aan gezin uit Syrië
Per direct heeft een gezin uit Syrië een woning toegewezen gekregen in Woubrugge. Dit gezin heeft
drie kinderen, twee meisjes van 3 en 12 jaar en een jongen van 10 jaar. Vanaf 5 januari komt de
jongen van 10 jaar, Hussein, in groep 6.
Wij vinden het heel leuk om het gezin een warm welkom te heten in Woubrugge en op onze school.
Wetende dat ze hier helemaal opnieuw moeten beginnen, willen wij u vragen om thuis eens te kijken
wat u kunt missen om dit gezin te helpen. U kunt denken aan speelgoed, houdbaar etenswaren en
kleding. Wij verzamelen dit in de centrale hal in dozen en willen dit vrijdag 19 december aan het gezin
aanbieden.
Team Esselyckerwoude
Groep 1 en 2
Voor vrijdag 19 dec. zoeken wij enkele ouders die ons kunnen helpen met alle kerstwerkjes van de
muren en prikborden af te halen en het daarna in plastic zakken te doen, om dan aan de kinderen mee
naar huis te geven. Ook voor het opruimen van de kerstboom en kerstversieringen in de klas en de hal
kunnen we uw hulp gebruiken. Dit kan vanaf 8.30 uur, op het prikbord hangt een intekenlijst hiervoor.
Alle hulp is welkom, ook is het maar een uurtje.
De tijd van de kerstpakketten komt er weer aan. Soms zit er papieren/plastic stro in.
Dit kunnen wij goed gebruiken voor het vullen van de mandjes die wij met Pasen gaan maken. Dan
hoeven wij het niet te kopen. U kunt dit inleveren bij juf Annelies. Alvast bedankt!
Eva in groep 5/7
Op dit moment loopt Eva van der Grift haar lio-stage in groep 5/7 en vangt daarmee op maandag en
vrijdag de afwezigheid van Erik Henzen op. Door omstandigheden loopt de lio-stage van Eva na de
kerstvakantie nog enkele weken door. Die weken behouden wij de constructie dat Eva daarmee de
afwezigheid van Erik opvangt. In januari brengen wij u op de hoogte wie de definitieve vervangende
leerkracht op maandag en vrijdag zal zijn voor de rest van dit schooljaar.
Luizencontrole
Maandag was er een extra luizencontrole. Gelukkig zijn er geen luizen meer gevonden.
Graag zelf uw kind/kinderen goed blijven controleren en zo nodig behandelen.
Ook graag een berichtje naar de leerkracht en naar de OR mail toe.
Maandag 5 januari is er weer een controle.
Wij zijn ook nog opzoek naar nieuwe ouders die ons bij de controle kunnen helpen.
Het is iedere maandag na een vakantie en kost een half uurtje van uw tijd.
U kunt zich via de mail opgeven: or@esselyckerwoude.nl
Ook namens de luizenvader en de luizenmoeders wensen wij u alvast een prettige Kerstvakantie toe.
De ouderraad

Kerst (met de laatste aanpassingen vetgedrukt)
Nog even in de herhaling alle informatie over de komende kerstactiviteiten.
Om te beginnen het goede doel waarvoor de kinderen geld gaan ophalen: De Stichting Papegaaienhulp.
Dinsdag 16 december is er iemand van deze stichting op school een praatje komen houden over wat de
stichting doet, waarom en wat er met het geld gebeurt.
De kinderen verzamelen geld door het doen van allerlei klusjes, de auto wassen, hun kamer opruimen,
oude kranten wegbrengen, de hond uitlaten, noem maar op en op school wordt bijgehouden hoeveel
geld er in elke groep is verzameld. De kinderen hebben deze een kluskaart meegekregen waarop ze
kunnen bijhouden welke klusjes ze doen en hoeveel ze ermee hebben verdiend.
Vrijdag 19 december wordt gekeken wat de schoolopbrengst is geworden. Na de kerstvakantie wordt
het bedrag aangeboden aan de stichting, op een nog te bepalen dag onder schooltijd.
Donderdag 18 december: Vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij !
Vrijdag 19 december is de laatste schooldag van dit (kalender)jaar.

Donderdag 18 december:
Vanaf 17.30 uur kan ieder het gemaakte eten op school brengen :
Voor groep 1 t/m 4 kan het naar de speelzaal gebracht worden.
Voor groep 5/7 naar de IB-kamer, tegenover het lokaal van groep 3.
Voor de groepen 5/6 en 8 naar het handvaardigheidslokaal.
De kinderen van groep 1 t/m 4 gebruiken bestek, bord en beker van school.
De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen eigen bestek, bord en beker mee in een plastic tas met naam.

Bij de lokalen hangen de intekenlijsten voor het kersteten, zoet en hartig. De bedoeling is dat elke
ouder iets maakt/bakt en dat op de lijst invult. Wilt u op de lijst uw naam en de naam van uw kind
vermelden? Ook hangen er lijsten waarop vaders zich kunnen opgeven als ober. Per klas zijn er 2 a 3
obers gewenst.
De kinderen worden om 17.45 uur op school verwacht. De kerstmaaltijd is vanaf 17.45 uur.
LET OP : Alle kinderen en ouders komen de school in via de hoofdingang!!
U krijgt een gezongen welkom door het kerstkoor van kinderen uit groep 5 t/m 8 op het podium in de
hal.
Ook dit jaar zijn er optredens van de groepen:
18.20 uur : groep 8 op het podium.
18.30 uur: groep 1 en 2 op het podium
18.40 uur: groep 5 en 6 op het podium
18.50 uur: groep 5 en 7 op het podium
19.00 uur: groep 3 en 4 op het podium
Tot slot:
In de aula voor het handvaardigheidslokaal komt het kraampje waar u warme chocomelk, glühwein,
erwtensoep met brood, vegetarische tomatensoep, broodje met balgehakt en kerststol kunt kopen.
De opbrengst komt ten goede aan het goede doel.
Het wordt op prijs gesteld als u hier met kleingeld wilt betalen.

Bezoek Wethouder
Dit jaar was er iets heel bijzonders! Wij waren als school geselecteerd om op het gemeentehuis bij de
burgemeester (Marina van der Velde) en wethouder (Henk Hoek) van onderwijs te komen ontbijten
met een groep kinderen. Uit groep 3 t/m 8 gingen er 6 leerlingen per klas mee. We hebben ontbeten
in de raadzaal van het gemeentehuis. De burgemeester en wethouder namen uitgebreid de tijd om
vragen te beantwoorden van de kinderen. Dennis Reumerman, 1 van de leerlingen die mee ging, had
een vragenlijst gemaakt met allemaal vragen over ons dorp. De Wethouder had ons beloofd om nog
een keer terug te komen en de vragen te beantwoorden. Woensdag 10 december kwam hij zijn
belofte na! Al de vragen die op de vragenlijst stonden heeft hij besproken met alle kinderen die mee
waren naar het ontbijt. Het was heel gezellig en veel kinderen hadden ideeën om de problemen op te
lossen. Er was ook een probleem dat er bij het zebrapad naar de sporthal 1 keer per week
vuilnisbakken stonden en dat de kinderen er dan niet door konden. Indy had het idee om een
verkeersbord te maken met daar op een vuilnisbak met een streep er door heen te zetten. Joe had
weer het idee om een tegel in de grond te maken en daar dan op: verboden voor vuilnisbakken.
Zo waren er nog meer ideeën.
Indy en Merel, groep 8

Belangrijke data voor de komende tijd
18 december
Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
18 december
Wel mogelijkheid voor TSO
18 december
Alle leerlingen 's avonds op school voor het kerstdiner
19 december
Kerstspullen opruimen

