27 november 2018

SINTERKLAASJE, KOM MAAR BINNEN MET JE PIET
Sinterklaas is weer in het land. De landelijke discussies en protesten m.b.t. de persoon zwarte
piet zijn niet te missen. Als team hebben wij deze discussie in 2016 al eens gevoerd. En eigenlijk
is discussie niet het goede woord: we hebben samen gesproken over wat wij vinden passend bij
onze oecumenische identiteit. Ik kies er voor om een stukje van dit beleid met u te delen, zodat
u weet hoe we als school denken en het Sinterklaasfeest invullen. U vindt alle informatie in deze
nieuwsbrief.
Deze periode staat bol van gezellige activiteiten. Eerst het Sinterklaasfeest en vervolgens op naar
het kerstfeest. In deze gezellige tijd vraag ik uw aandacht voor de decembercadeaukast. De kast
is al goed gevuld! Pakt u er alstublieft uit wat u kunt gebruiken, zo is deze tijd voor iedereen fijn.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema

Onnemaheerd 2		

9736 AM Groningen

Tel. 050 - 541 22 50

Fax. 050 - 549 07 04
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Belangrijke data
November Geen bijzonderheden

December

Dinsdag 4

Sportinstuif voor de groepen 3 en 4. De overige gymlessen
vervallen.

Woensdag 5

Sinterklaasfeest op school!

Donderdag 6

Studiedag team, alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 14

Kerstkeuze(mid)dag: kerstknutsels maken

Donderdag 20

Kerstvieringen in de groepen vanaf 16.30u (samen met
ouders)

Vrijdag 21

Kerstblokfluitconcert gegeven door de groepen 4 vanaf
10.30u
(alle ouders worden uitgenodigd om aanwezig te zijn)

Vrijdag 21

11.45u: start kerstvakantie voor alle kinderen

Uitstapjes CKV/
Geestelijke Stromingen:

Kerstkeuze(mid)dag

De groepen 5 bezoeken op 12 en 19 december
de Ontmoetingskerk in Zuidwolde.
De leerkrachten zullen
begeleiding en vervoer.

u

benaderen

voor

Donderdag 6 december
margedag: alle kinderen zijn vrij
De dag na pakjesavond zijn alle kinderen vrij
vanwege een studiedag. We gaan als schoolteam
aan de slag met het maken van plannen voor
de komende vier schooljaren en gebruiken de
tevredenheidspeilingen die u ingevuld hebt
o.a.. als input. Vanuit de MR zullen Nicole Kort
en Anne-Vera Kamminga als ouderafvaardiging
aanwezig zijn om mee te denken.
Het tweede gedeelte van de studiedag staat in het
teken van het afstemmen van de pedagogische
visies van de SKSG en de school. Wat vinden
we belangrijk in de pedagogische visie en
afstemming voor kinderen van 2 t/m 12 jaar?
Hierin worden we begeleid door Janny Reitsma.

Ieder jaar organiseren we een kerstkeuze(mid)
dag waarin kinderen aan de slag gaan met een
door hen gekozen creatieve kerstopdracht. Juf
Evelien Jonker vraagt uw hulp:
Op vrijdag 14 december gaan we weer met de
hele school iets moois maken voor kerst. Een deel
van de kinderen gaat een kerststukje maken. Wie
heeft er wat takken of andere materialen
voor een kerststukje? Graag ontvang ik dit
in het lokaal van de kikkers (middelste lokaal
vlakbij de BSO). Alvast hartelijk dank!

Kinderpostzegelactie 2018:
voor een recordbedrag verkocht!
De groepen 7 en 8 hebben dit jaar weer
meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. Ze
hebben voor een recordbedrag van maar liefst
€6361 verkocht. Goed gedaan groepen 7 en 8!

Kerstvieringen
donderdag 20 december
Op donderdag 20 december vieren we het
kerstfeest met elkaar. Als bijlage bij deze
nieuwsbrief treft u een uitgebreide kerstbrief aan
met alle informatie.
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Decembercadeaukast
Vorig jaar hebben we voor het eerst een ‘decembercadeaukast’ ingericht. Dit was een daverend succes
en ook dit jaar gaan we weer een kast inrichten. En wat leuk is om te melden: ons voorbeeld heeft de
Heerdstee en de Beijumkorf ook geïnspireerd om een decembercadeaukast in te richten! Erg fijn dat er
voor ieder kind in de wijk mogelijkheid is om cadeaus te krijgen.
Graag leggen we u nu alvast uit wat de bedoeling is: december is een dure maand. Beijum staat bekend als
een wijk waar veel mensen op of onder de armoedegrens leven. Ook op onze school weten we dat steeds
meer ouders moeite hebben om rond te komen. Zeker in een maand waarin Sinterklaas langskomt, de
kerstboom staat en het kerstvakantie is. We merken dat stille armoede groeit: mensen lopen niet te koop
met hun financiële situatie.
Tot donderdag 20 december is de hal van de hoofdingang ingericht als decembercadeaukast. Hier mogen
mensen die nieuw of niet van nieuw te onderscheiden speelgoed en boeken neerleggen. Ouders die het
financieel lastig hebben, kunnen het speelgoed vervolgens gratis meenemen. School zorgt voor inpakpapier
en plakband. Ook staan er plastic zakken klaar waar u het speelgoed in mee kunt nemen naar huis.
We hebben geen regels over wie wel of geen cadeaus mag pakken uit de decembercadeaukast. Iedereen
die het nodig heeft, is van harte welkom om cadeaus te pakken! We hopen dat u en uw kind ontzettend
veel plezier beleven aan de cadeaus.
Alle cadeaus die overblijven, worden 21 december naar de kringloopwinkel gebracht.

Sint en zijn pieten
bezoeken onze school
De Sint is weer in het land. Als je de school
in loopt, kun je zien dat alles dankzij de
activiteitencommissie weer in Sinterklaassferen
is gebracht. Op vrijdag 30 november (en groep
1 op donderdag 29 november) gaan de kinderen
hun schoen zetten. Je hoort van de leerkracht
of de kinderen een schoen van thuis moeten
meenemen of niet.
Op woensdag 5 december komt de Sint samen met
zijn pieten langs bij ons op school. De kleuters
moeten om 8:15 uur in het lokaal zijn met
de jas aan. De andere groepen verzamelen op
het tussenplein. Wilt u als ouder zoveel mogelijk
onder de luchtbrug gaan staan? Dan weten we
zeker dat de kinderen het goed kunnen zien.
We gaan er weer een mooi feest van maken!
Wilt u zelf meehelpen op 5 december? Of
misschien wilt u ook wel lid worden van de
activiteitencommissie?
Stuur dan een mail
naar
l.stol@vcog.nl.
We kunnen alle hulp
gebruiken!

Beleid m.b.t. Sinterklaasfeest
Het ontgaat u vast niet: het hele land lijkt zich
druk te maken over de manier waarop het
Sinterklaasfeest gevierd moet worden. Met of
zonder zwarte pieten. In 2016 hebben we als
schoolteam en MR uitvoerig gesproken over de
manier waarop wij als oecumenische basisschool
het feest willen vieren. Omdat dit inmiddels drie
jaar geleden is, herhalen we de belangrijkste
punten:
Tijdens het Sinterklaasfeest 2016 en verder zal
minimaal één piet voorzien zijn van roetvegen
en zullen alle pieten minder zwart geschminkt
worden. De pieten zijn volwaardige mensen
in doen en laten en doen zich niet voor als
ondergeschikt aan anderen. Dit komt ook tot uiting
in liedjes en knutselwerken die gemaakt worden
binnen de school. We zingen de Sinterklaasliedjes
in de nieuwe stijl. We houden ruimte in de
daadwerkelijke sinterklaasviering op school om
in te kunnen spelen op landelijke ontwikkelingen
en/of het Sinterklaasjournaal. Het besluit is voor
de zomervakantie van 2016 gedeeld met en
vastgesteld door de MR, gedeeld met het team
en gedeeld met de activiteitengroep.
We gaan er een geweldig Sinterklaasfeest van
maken voor de kinderen, met grote dank aan de
activiteitengroep!

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 11 december 2018 via Digiduif
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