Nieuwsbrief december 2018

Kerstviering
Wij hopen u donderdag 20 december op onze Kerstviering te ontmoeten. U bent vanaf
17.00 uur van harte welkom samen met uw familieleden. Na een wandeling door de buurt
kunt op school iets te eten en te drinken kopen. Om 19.00 uur ronden wij onze gezellige
avond af.
Kerstontbijt
Vrijdag 21 december starten we met een gezamenlijk ontbijt. Alle kinderen nemen een
eigen bord, bestek en beker mee. Wilt u ook een plastic tas meegeven? Na het ontbijt
worden de spullen niet gewassen, maar gaan ze in de plastic tas mee terug naar huis.
Start Kerstvakantie
Voor alle kinderen start aanstaande vrijdag om 12.15 uur de Kerstvakantie.
Schooltijden
Om 8.40 uur gaat de eerste bel en om 8.45 uur de tweede bel. Heel veel kinderen zijn dan
al op school. Soms komen er kinderen te laat en dat kan gebeuren. Wij starten de dag met
woordenschatonderwijs. Als uw kind te laat komt, dan verstoort hij of zij het verhaal of de
uitleg. Dit willen we graag voorkomen. Wij vragen u, uw kind op tijd naar school te sturen
of op tijd naar school te brengen. Vanaf januari geldt er een nieuwe regel. Mocht uw kind
te laat zijn, dan mag het pas de klas in als de deur van de klas opengaat. Deze regel geldt
voor alle groepen.
Toestemming
Zoals u weet proberen wij ons onderwijs steeds te verbeteren. Dit doen wij samen met
een onderwijsbegeleider die de kinderen kennen als meneer Pierre. Wij maken dan videoopnames om te kijken naar wat goed gaat en wat we nog kunnen verbeteren. Meneer
Pierre is heel enthousiast over onze school en over het geboden onderwijs. De opnames
die hij maakt, zou hij graag aan andere leerkrachten en mensen willen laten zien. Dit mag
hij alleen na uw toestemming. Na de Kerstvakantie krijgt u de vraag of u wel of geen
toestemming hiervoor geeft.
Speciaal
Op 24 januari gaat er iets speciaals gebeuren. Wat is een verrassing! Wij zijn er heel
enthousiast over en heel erg trots dat het bij ons op school gaat plaatsvinden. Vanaf 14.00
uur bent u van harte welkom. Schrijf deze datum dus alvast in uw agenda!
Wij wensen u hele fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar!
Team Emile Weslyschool.

