Nieuwsbrief 30-11-2016
Beste ouders, verzorgers,
Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons laten weten, dat hij de Emile Weslyschool niet zal vergeten.
Op vrijdagmorgen viert hij zijn verjaardag met groep 1 t/m 5 en ’s middags viert
groep 5 t/m 8 zijn verjaardag met surprises. Wij hopen dat de Sint ook dit jaar
voor iedereen weer mooie en leuke cadeaus zal meenemen.
Kerst
Niet alleen de Sint heeft onze aandacht, maar de voorbereidingen voor de
Kerstviering zijn ook al in volle gang. De Kerstviering zal plaatsvinden op
donderdag 22 december vanaf 17.00 uur en is een activiteit voor de hele familie.
Deze activiteit staat niet in de jaarkalender vermeld en wij vragen u deze datum
alvast te noteren. Na de Sinterklaasviering krijgt u nog een aparte brief over de
kerstviering.
Ouderbijdrage
Sinterklaas en Kerst zijn voor alle kinderen prachtige feesten, maar kunnen niet
georganiseerd worden zonder geld. Gelukkig hebben al vele ouders de
ouderbijdrage overgemaakt of zijn gestart met de betaling in termijnen. Mocht u
de ouderbijdrage van €35,- nog niet overgemaakt hebben, dan willen u vragen dit
zo snel mogelijk te doen op nummer NL 49 RABO 0129224707 onder vermelding
van “activiteitenbijdrage Emile Weslyschool + naam van uw kind”. Als u hier nog
vragen over heeft, dan kunt u hier altijd even voor binnen lopen.
Toestemming
Tijdens het portfoliogesprek heeft u een formulier gekregen waarop u uw
adresgegevens heeft moeten invullen en tevens toestemming moest geven of een
foto van uw kind geplaatst mag worden op de website. Mocht u dit formulier nog
niet ingevuld hebben, dan vragen wij u dit uiterlijk 2 december in te leveren. Zo
kunnen we proberen te voorkomen dat er foto’s van kinderen op de website
komen, waarvan ouders dit liever niet hebben. Naast deze toestemming hebben
wij u ook om een e-mail adres gevraagd. Wij merken steeds vaker dat brieven niet
thuis aankomen of veel te laat worden afgegeven. Het digitaal versturen van
brieven is een optie, maar misschien zijn er nog andere mogelijkheden.
Momenteel denken wij over enkele opties na en in het nieuwe jaar zult u hier
meer over horen.

Medicatieverklaring
Als uw kind hoofdpijn heeft, dan geeft u hem of haar een paracetamol en meestal
gaat de pijn dan wel over. Als ouder mag u dat, maar als school mogen wij de
kinderen absoluut geen medicijnen geven. Als uw kind medicijnen moet slikken,
dan moet u hiervoor op school een verklaring komen invullen. Als uw kind van de
huisarts dus een kuur voorgeschreven krijgt, dan moet u even naar school komen
op de benodigde documenten in orde te maken. Hiervoor kunt u gewoon bij de
leerkracht van uw kind terecht. Een aantal ouders heeft de verklaring mee naar
huis gekregen, om thuis in te vullen. Deze kunt u dus rustig thuis laten liggen,
want deze heeft u pas nodig, wanneer uw kind medicijnen moet slikken.
Enquête
We draaien al een aantal weken met het continurooster en het lijkt alsof we dit al
jaren zo doen. Toch zijn we nog altijd met de proefperiode bezig. Op 12 december
krijgt u van ons een brief mee met daarop de vraag of u wel, dan niet voor de
definitieve overgang naar een verkorte middagpauze bent. In de week voor de
kerstvakantie laten wij u weten waar de voorkeur van de meeste ouders naar
uitgaat.
Jaarkalender
In de jaarkalender is een foutje geslopen, dat gelukkig door een oplettende ouder
is ontdekt. Als bijlage krijgt u het kalenderblad van de maand juli en wij vragen u
deze over de betreffende maand in de kalender te plakken.
Schaatsen op het Vrijthof
Op woensdag 14 december gaan de groepen 4 t/m 8 van 11.00 uur tot 12.00 uur
schaatsen op het Vrijthof. De kinderen zullen die dag later dan gewoonlijk op
school terug zijn. Verdere informatie volgt via de leerkrachten van groep 4 t/m 8.
Jubileum Verenging Suringar
In februari hebben wij het 100 jarig jubileum van de Vereniging Suringar gevierd in
de St. Jan op het Vrijthof. Daarna hebben alle kinderen nog een bezoek gebracht
aan het Natuur Historisch Museum te Maastricht. Het heden en het verleden
hebben we in 2016 bekeken, het uitstapje naar de toekomst staat gepland voor
januari 2017. Met dit uitstapje zal dan ook het jubileumjaar van de Vereniging
Suringar worden afgesloten. Informatie volgt in januari.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan bent u altijd van
harte welkom op school.
Team Emile Weslyschool

