Schooljaar 2020-2021
december

Christelijke Opleidingsschool

Beste ouders/verzorgers,
Wat een bijzondere tijd hebben we al achter ons liggen. De Sint heeft bij ons op school de
rust gevonden om daar lekker tussen alle bedrijven door te slapen. Prachtig om iedere
dag te zien dat hij ook echt geweest is. Nu is het natuurlijk afwachten of hij ook nog op
vrijdag 4 dec. bij ons op school komt. Vol verwachting klopt ons hart!

In deze medeklinker
 Vanuit directie:
 Afscheid penionado’s
 Interne verhuizing
 Aan/afmelden TSO
 Uit de MR
 Kerstviering 2020
 Webinar gezin in scheiding
 Bijdrage groepen 7A, 7B, 8A
en 8B

De surprises zien er in ieder geval super uit! Complimenten aan alle knutselpieten.

 4 dec:
groepen 1-4 om 11.45 uit; de
groepen 5-8 om 13.00 vrij.
 7 dec. : school in Kerstsferen
 16 dec: afscheid meester v/d
Bent, meester Smit, meester
Maarten en juf Hanny.

Afscheid pensionado’s
Met alle drukte rondom het afscheid van juf Blondi is er blijkbaar “vergeten” met u te communiceren over het op handde zijnde afscheid van 4 andere collega’s. Ook nu (corona)
worden we geconfronteerd met allerlei beperkingen in de manier van afscheid nemen.
De groepsleerkrachten (juf Hanny, meester v/d Bent en meester Smit), nemen op 16 december afscheid van hun groep. Dit wordt door collega's georganiseerd en bent u al over
benaderd. Het team neemt op geheel eigen wijze afscheid van de gewaardeerde collega’s. In een volgende medeklinker hoort/ziet u daar meer van.

 18 dec: Kerstviering in de
klassen
groepen 1-4 11.45 vrij
groepen 5-8 12.15 vrij
 19-3 januari Kerstvakantie
 4 jan : start school om 08.45
uur.
Groep 5 en 6 zijn vrij Ivm
verhuizing!!!!
 7 jan. medeklinker januari

Uit de MR
De uitslag van de informatie brief nieuwe schooltijden is besproken. Nu is de school
aan zet om de organisatie van de TSO in kaart te brengen.
De vacatures door vertrek pensioengerechtigde leerkrachten zijn gelukkig opgevuld.
Voor de begeleiding van de nieuwe leerkrachten verhuizen de groepen 6 naar de Parklaan en de groepen 5 naar het Abeeldplein.
Vanwege de vele handtekeningen mbt de monumentale status van het gebouw is dit
voor januari een agendapunt bij de gemeente geworden.

Emma de Leeuw gr 1
Dion Floton gr 5
Jake Berkheij, gr 1
Rody Wammerdam, leerkracht gr 6 B
Lisanne van Duijn, leerkracht
groep 6 A
Gescheiden afval
Nov 2020

€ 150/

 Privacyinstellingen parro
instellen
 Vrijdag 2 juli 2021: extra
studiedag team!!! (Alle
kinderen zijn dan vrij)
 Graag vragen wij uw aandacht
om ook buiten het plein (bij
wegbrengen/ ophalen van de
kinderen) de 1,5 m te
respecteren.


Kerstviering
Na rijp beraad en veel wikken en wegen heeft het team van de COS ervoor
gekozen dit jaar de kerstviering op vrijdagochtend 19 december te houden.
We vinden het erg jammer dat we niet in de avond het feest kunnen houden.
We zijn bang dat er te veel mensen bij elkaar komen te staan omdat natuurlijk
alle kinderen wel gebracht moeten worden.
We hopen dat we volgend jaar weer alles een beetje meer “gewoon”kunnen
doen.
Er volgt nog meer info via parro!

Pokimonkaarten (of andere ruilartikelen),
Soms is het ineens weer zover en zijn alle
kinderen helemaal in de ban van verzamelen.
Helemaal leuk en natuurlijk erg belangrijk.
Helaas worden we op school vaak geconfronteerd met de meest “vreselijke” ruzies over dit
soort zaken. Soms zelfs tussen kinderen van
1 familie.
We verzoeken de kinderen (en u) dan ook om
het ruilen zoveel mogelijk buiten school te
doen. Het oplossen van ruzies over het wel
niet ruilen/geruild hebben van een pokimonkaart kost leerkrachten/directie erg veel tijd en
gaat ten koste van het onderwijs.
Mocht het allemaal erg onoverkomelijk zijn dan zullen we de kaarten even innemen
zodat het onderwijs gewoon door kan gaan. Natuurlijk krijgen de kinderen de kaarten
dan aan het eind van een dag weer terug.
Vuurwerk

Een beetje in het verlengde van bovenstaande zijn
we ook geconfronteerd met cadeautjes in surprises die we als school liever niet willen zien.
Zeker nu vuurwerk landelijk wordt verboden is het
natuurlijk vreemd dat er dan in een surprise wel
vuurwerkcadeautjes zitten. We snappen echt wel
dat kinderen dit supergaaf vinden (om te vragen
en te krijgen) maar staan hier als school absoluut
niet achter.
Ook hierin zouden we graag een gezamenlijke
verantwoordelijkheid met ouders zien. Volgend jaar gaan we meer aandacht geven
aan de cadeautjes die worden ingevuld op de lootjes. Van u als ouder vragen we
alert te zijn op wat u koopt. Heeft u daar vragen over, neem dan vooral vooraf contact op met de leerkracht. Op de manier kunnen we een hoop voorkomen!

Verjaardagen december

6 Sophie Meijvogel 4B
8 Roos Haasnoot 6A
8 Fleur Rovers 5A 1
0 Aron Guijt 3B
10 Annelieke Hazenoot 6A
10 Jacob Zwerus 2E
11 Lizze de Vries 7A
12 Sam Dubbelaar 1C
12 Amber Freke 1C
12 Juliët Stam 7B
13 Maralin van Duyn 5C
13 Eveline Hartevelt 7B
16 Mijs Kromhout 7B
16 Nerona Ramadani 6A
17 Judy van Duyn 8A
18 Elja van Duijvenvoorde 2E
18 Judith van Rijn 3B
19 Hailey van den Bosch 7B
19 Chinedu Inyiekwe 6A
19 Annelies Verdoes 4B
20 Elise Kraaijenoord (2008) 8B
20 Levi van der Marel (2013) 3B
20 Jem van der Plas (2013) 3B
20 Guus van der Tuijn (2011) 5B
21 Juda Hoek (2010) 6A
21 Jarah Nijgh (2012) 4B
21 Yannick de Vries (2012) 5A
22 Lucas van den Bosch (2007) 8B
22 Rick Tangeman (2010) 5C
24 Jaco van Duyvenvoorde (2010) 6A
25 Jasmijn van der Zon (2011) 5A
27 Michelle van Duijn (2015) 1C
28 Moos van der Plas (2015) 1C
28 Esmée Ruwaard (2008) 8A
30 Luca Angelopoulos (2012)
4B 30 Yoep Klinkenberg (2010)
6A 31 Bram van der Plas (2013) 3B

Verjaardagen jan

2 Dean Eveleens 2E
2 Romee Guijt 1C
2 Joëlle Sira 1C
2 Mees Varkevisser 6A
4 Fayenna Montgomerie 1C
5 Lieke Barnhoorn 6A
5 June van Beelen 5C
6 Evy Jonker 4A
6 Liam Verhoeven 1C

Interne verhuizing:
Vanwege het vertrek van 4 “oudgedienden” (vanwege pensionering) hebben we het besluit genomen om de twee groepen 6 vanaf het Abeelplein naar de Parklaan te halen. De
nieuwe leerkrachten, die we gelukkig hebben kunnen vinden, zijn nog volop aan het leren en moeten goed begeleid kunnen gaan worden. Deze mogelijkheid is, voor zowel juf
Ada als mij ,op de Parklaan makkelijker te realiseren.
Met het vertrek van de twee groepen 6 moest er natuurlijk wel een wissel worden gemaakt. De drie groepen 5 gaan na de kerstvakantie alvast naar het Abeelplein. De ouders van de betreffende groepen hebben daar een apart schrijven over gehad.
Aan/afmelden TSO
Het komt nog wel eens voor dat kinderen wel/niet naar de TSO moeten.
Natuurlijk probeert de leerkracht dit ook allemaal in de gaten te houden maar het is een
verantwoordelijkheid die bij u als ouder ligt om dit bij de TSO te melden.
Daarom bij deze nogmaals het verzoek om dit nauwlettend te doen.
U kunt uw kind(eren) via Jaamo afmelden of afdeling Klantenservice (071-4097535) be-

