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Blauwhuis, 20 december 2019

Nieuws St. Gregoriusschool
Inhoud










Agenda
Personele zaken
Kanjertraining
Sinterklaas
Bezoek Rijksmuseum groep 6, 7 en 8
Klus- en Schoonmaakavond – indeling
Kerstontbijt en Kerstviering
Vieringen St. Vituskerk
Kerst- en Nieuwjaarswens

Bijlagen:
 \

Agenda december 2019/januari 2020
Datum
23 dec. t/m 3 jan.
25 december
26 december
20 jan. t/m 5 feb. 2020

Activiteit
Kerstvakantie
Kindje wiegen St. Vituskerk
Gezinsviering St. Vituskerk
CITO-toetsen

Tijd
10.30 uur
9.30 uur

Personele zaken
Deze week was juf Janine voor het laatst bij ons op school. Na de vakantie begint juf Adrie weer. We kijken met veel plezier terug op de tijd dat juf Janine deel uitmaakte van ons team en juf was van groep 5
en 6! Juf Janine gaat na de Kerstvakantie voor 3 dagen aan het werk op de St. Mattheüsschool in Joure.
Hierbij willen we juf Janine ontzettend bedanken voor haar inzet op onze school en heel veel succes en
plezier toewensen in haar nieuwe baan!
Juf Adrie: welkom terug op school en natuurlijk ook veel succes en plezier toegewenst!

Kanjertraining
Regelmatig bespreken we met de kinderen de afspraken die we samen gemaakt hebben. Deze afspraken
hangen ook in de klas en zijn door alle leerlingen in de groep ondertekend. We bespreken dan kort het

volgende: Hoe gaat het in de klas? Hoe gaat het in de gang? Hoe gaat het op het plein? Welke afspraken
gaan goed? Om welke afspraak moet de klas nog meer denken? Heeft iemand een tip voor een ander?
En uiteraard geven we elkaar complimenten over de dingen die goed gaan: ga zo door! Ook herhalen we
Kanjer-oefeningen. Zoals: Kom allemaal maar trots staan! Hoe stel je jezelf voor aan een ander? Kun je
iets aardigs zeggen tegen een ander? Kun je iets aardigs zeggen over jezelf? We leren te reageren zoals
een Kanjer en zeggen bijvoorbeeld ‘dankjewel’ als we een compliment ontvangen.

Sinterklaas
Op donderdag 5 december hebben we een prachtig Sinterklaasfeest gevierd! Hierbij willen we iedereen
die hieraan meegeholpen heeft hartelijk bedanken!

Bezoek Rijksmuseum groep 6, 7 en 8
Maandag 16 december zijn we met groep 6, 7 en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. We
hebben een actieve en leuke rondleiding gehad waarbij we mochten proeven, ruiken en voelen. En natuurlijk heel veel kijken! We kregen complimenten over onze kinderen: ze hebben zich keurig gedragen
en waren zeer geïnteresseerd! De foto's staan op de website.

Klus- en Schoonmaakavond
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen, lezen is de opzet van de schoonmaakavonden gewijzigd.
Er zijn twee avonden waarop het materiaal en de kasten schoongemaakt worden.
We maken een indeling van de ouders en indien u in januari niet kunt helpen, is het mogelijk om te ruilen met iemand die in de maand juli gepland staat.
De indeling is als volgt, gebaseerd op de achternamen van de kinderen/gezinnen:
 Januari: de ouders van kinderen met de achternamen die beginnen met de letter A t/m J.
 Juli: de ouders van kinderen met de achternamen die beginnen met de letter K t/m Z.
We zien u graag op 13 januari om 19.00 uur tot ca. 20.30 uur!
Heeft u nog een vraag over bovenstaande, dan horen we dat graag.
Mocht u op één van de beide avonden extra willen komen, dan bent u uiteraard ook van harte welkom!

Kerstontbijt en Kerstviering
Vanochtend hebben we met de hele school samen een Kerstontbijt gegeten in de kantine van De Singel.
We zaten warm en gezellig bij elkaar: een mooie start van de dag! OV, bedankt voor het regelen; het
was dik voor mekaar!
Om 11 uur hebben de Kerstviering gevierd in het Teatskehûs. Wat was het een mooie viering met uitbeelden van het kerstverhaal en veel zingen en muziek: genieten!
Ook hierbij iedereen hartelijk dank voor het organiseren en regelen van alles!

Vieringen St. Vituskerk
Vanuit de werkgroep Kind en Kerk zijn er rond de kerstvieringen de
volgende activiteiten:
 25 december 10:30 u. Kindje wiegen.
We zingen samen kerstliederen en we luisteren weer naar
het kerstverhaal. Het kindje wiegen is met name bedoeld
voor de jongere kinderen, maar heiten en memmen, pakes
en beppes en alle andere belangstellenden zijn natuurlijk
van harte welkom.


26 december 9:30 u. Kerst Gezinsviering met een crèche (opvang baby’s/ peuters) in de pastorie.


5 januari om 9:30 u. een Kind Woord Dienst.
Graag tot ziens bij de kerstvieringen!
Werkgroep Kind en Kerk

Wij wensen u allen

