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Bezoek van de Sint en zijn pieten
Het was weer een gezellige boel op 5 december op de PWA! De Sint kwam op een
elektrische step aan en de pieten zaten op een elektrische bakfiets, echt duurzaam.
De oplaadpalen hadden al op het schoolplein gestaan en ook de speelgoed-ruilbeurs
was een succes.
In de klassen zijn er leuke stukjes opgevoerd voor de Sint en kregen de kinderen een
mooi cadeau van de Pieten en natuurlijk ook pepernoten. In de bovenbouw waren er
mooie surprises met gedichten te bewonderen. Hier werd rijkelijk met pepernoten
gestrooid door de pieten.
Het was weer een mooi feest met een prima organisatie, dankjewel ouderraad en
leerkrachten!

Paarse vrijdag
Vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag.
Op deze dag vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn en dat niemand buitengesloten
of gepest mag worden om wie die is.
Dit doen we door het plein paars te versieren. Naast het paarse plein, gaan we een
aantal toffe activiteiten doen:

- we lezen voor uit het prentenboek “Storkie viert een feestje" (onderbouw)
- we gaan aan de slag met gedichten van kinderboekenschrijver Pim Lammers

(middenbouw)
- we kijken samen De Grote Paarse Vrijdag Spelshow (bovenbouw) (met



voormalig Kinderen voor Kinderen presentator Ridder van Kooten).
De belangrijkste boodschap van deze dag is dat iedereen zichzelf mag zijn.
De kinderen mogen in het paars komen maar wat het belangrijker is, is dat zij iets
aandoen waar ze zich het prettigst in voelen. Of dat nou een paars shirt, Elsa jurk,
Nike air max of een tuinbroek is.
We gaan er een vrolijk feest van maken, want jezelf zijn is een feestje!

Kerst en de activiteiten rondom kerst
Alvast wat informatie van de kerstwerkgroep (noteer het in de agenda):

● Dit jaar vieren wij op woensdag 21 december van 17.00u-19.00u het kerstfeest
op school.  Ook dit jaar zullen we beginnen met een diner, het laatste gedeelte
van de viering (van 18.30u-19.00u) zijn jullie, als ouders, van harte welkom. Het
thema dit jaar is: GLITTER & GLAMOUR.

● Op donderdag 22 december is het foute kerstdag. Deze dag mogen de
kinderen 'fout' gekleed naar school komen. Mochten jullie thuis foute-kersttruien
hebben die niet meer gedragen worden en deze kwijt willen, dan houden we
ons van harte aanbevolen. Deze zullen binnen de school een goede plek
krijgen. U kunt de truien inleveren bij de leerkracht van uw kind.

● We gaan dit jaar weer kerststukjes maken. Willen jullie alvast boterkuipjes
sparen? Deze kunt u ook inleveren bij de leerkracht van uw kind.

● Vrijdag 24 december hebben we een schooldag.
Meer informatie over de kerstperiode volgt. Wij kijken ernaar  uit.

Heel veel dank aan De Graaf Bloemen! Zij hebben ook dit jaar oase, linten en
versiersels gesponsord. Hierdoor kunnen de kinderen van de PWA weer mooie
kerststukjes maken.

Oudertevredenheidsonderzoek
Eens per twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders,
kinderen en leerkrachten. Basisburen heeft dit jaar besloten met een andere organisatie
in zee te gaan. Dit betekent dat de resultaten niet 1 op 1 vergeleken kunnen worden
met de vorige keren. Daarbij zal het onderzoek ook op een andere manier worden
opgezet: het onderzoek zal in één dag worden afgenomen.
Komende weken worden wij als directeuren en team verder geïnformeerd over de gang
van zaken. In de volgende nieuwsbrief hoop ik u meer te kunnen vertellen over de gang
van zaken, maar wilt u 17 januari 2023 vast in uw agenda noteren? Op deze dinsdag
zal het onderzoek namelijk plaatsvinden.

Leerling in beeld
Wij volgen onze leerlingen op verschillende manier. Eén van deze manieren is dat er 2
x per jaar een toets gemaakt wordt, de zogenaamde Cito Toets voor ons
leerlingvolgsysteem.. Echter deze toetsen zijn niet meer in omloop en zijn vervangen
door de toetsen van Leerling in beeld.
Het is een heel nieuw systeem, dus geeft leuke uitdagingen. Op dit moment zijn wij



volop bezig met de implementatie van het systeem en de toetsen, zodat de kinderen
vanaf 18 januari 2023 de toetsen kunnen gaan maken.

Groep 1-2 vanaf januari 2023
Zoals u kon lezen in de nieuwsbrief van november start in het nieuwe kalenderjaar
een nieuwe groep. Inmiddels zijn de kinderen verdeeld over de drie toekomstige
groepen. Deze week zullen alle ouders van kinderen uit groep 1 en/of 2 een brief
ontvangen waarin de verdeling bekend wordt gemaakt.
Naast de verdeling zijn wij druk bezig met de bezetting van de groepen. Met aardig
wat kunst en vliegwerk lijkt het er nu op dat we met een volledige bezetting van de
groepen kunnen starten. Om dit te kunnen doen, hebben een aantal collega’s (tijdelijk)
geschoven in hun werkplanning.
Ondertussen gaan wij verder op zoek naar een nieuwe collega voor 3 dagen. Meer of
minder dagen zijn zeker bespreekbaar! Mocht u iemand kennen die graag  op onze
leuke school wil werken,  laat hen bellen of mailen naar
marie-louise.ten.brinke@basisburen.nl.

TSO en de stand van zaken
Zoals al eerder bekend gemaakt is hebben we de organisatie “Brood en Spelen”
uitgekozen om de TSO te verzorgen. Deze organisatie is volop bezig personeel te
werven. Het gaat hen, jammer genoeg , niet lukken om de TSO vanaf 9 januari aan te
bieden. Aangezien de SKLM  definitief stopt voor de kerstvakantie hebben we als
team besloten de eerste 2 schoolweken van januari de TSO zelf te verzorgen.

Allereerst een paar vragen/opmerkingen:
● welke ouders willen ons daarbij ondersteunen? Graag aanmelden bij

Marie-Louise ten Brinke. marie-louise.ten.brinke@basisburen.nl
● wellicht lukt het u, als ouders, de opvang voor deze 2 weken zelf te regelen

zodat u geen gebruik hoeft te maken van de TSO

Wanneer u wel gebruik wilt maken van de TSO volgt het volgende stappenplan:

1. Meld uw kind aan bij de leerkracht van uw kind. Vermeld daarbij duidelijk
de naam van uw kind en om welke dagen het gaat.
Bij meerdere kinderen, dus meerdere leerkrachten informeren.

2. We vragen voor deze opvang €3 per keer per kind. Wilt u, gelijk met de
aanmelding, het geld (cash) in een gesloten envelop, aan de leerkracht van uw
kind geven? Dit in één keer voor deze 2 weken.
Het geld wordt besteed aan de ondersteuning en extra speelmateriaal.

3. Wij ontvangen graag voor de kerstvakantie uw aanmelding, zodat wij een
planning kunnen gaan maken.

We gaan ervan uit dat Brood en Spelen de TSO vanaf 23 januari kan verzorgen.
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