December 2019
Hallo allemaal!
En dan is het bijna december, de tijd vliegt, ook dit schooljaar weer! De school leeft in deze weken
enorm, eerst de spannende aanloop voor veel kinderen naar het Sinterklaasfeest en daarna
toveren we de school om in kerstsferen. Beide feesten grijpen we aan om samen te vieren, de
nadruk ligt voor ons op samen. In je eentje is er niet veel aan en valt er soms weinig te vieren. Daar
willen we graag aandacht voor vragen in deze Ouderinfo. Sommige kinderen staan er, op wat voor
manier dan ook, wel eens een beetje alleen voor. Dat hebben we niet altijd even goed door met
elkaar. Bijvoorbeeld omdat ouders soms moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, dit geeft
spanning voor ouder(s) en kind. Maar ook kunnen er andere aanleidingen zijn tot spanningen thuis
of op school. Als school willen we er zijn voor alle kinderen!
In het sociale vangnet weet niet iedere ouder goed de weg te vinden, weet dat we ook daar graag
in meedenken met u, in het belang van u en uw kind(eren). Mocht u hierover meer willen weten,
dan bent u van harte welkom.
Het samen vieren komt dit jaar helemaal mooi naar voren in de uitvoering
van ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. Deze uitvoering wordt door
teamleden van onze school opgevoerd voor alle kinderen op
donderdagmiddag 19 december. In dit sprookje staat het meisje er ook alleen
voor. Zij vindt steun en kracht bij de gedachte aan haar overleden oma. Laten
we er met elkaar voor zorgen dat onze leerlingen die kracht en steun uit hun
directe omgeving mogen ervaren!
We kijken als team erg uit naar de komende weken en wensen u ook thuis
betekenisvolle weken toe!
Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
5 december
Sint op school
6 december
School start een uurtje later
19 december
Kerstviering op school
20 december
Leerlingen zijn om 12.00 u uit
6 januari
Eerste schooldag 2020

REGELZAKEN EN ACTIVITEITEN
SCHOOLFOTO’S BESTELLEN
Graag willen wij u eraan herinneren dat
aanstaande zondag 1 december de korting op
de schoolfoto’s verloopt. U kunt met de
fotocode deze foto alsnog op onze site
bekijken en/of te bestellen. Mocht u deze
fotocode niet (meer) in uw bezit hebben kunt u
deze hier opvragen. Of ga naar onze website
foto.vormgegeven.nl en klik op de rode tekst
‘Klik hier om je fotocode op te vragen’.

SINTERKLAASVIERING 2019
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas ter
verhoging van de sfeer, op de Gummarusschool
zoals ieder jaar weer.
De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen deze dag
verkleed en voor de surprisemiddag hebben de
groepen 6 t/m 8 ’s middags hun surprise
gereed.

Pas als alle klassen bezocht zijn, dat behoeft
geen uitleg, gaat Sint pas weer van onze school
weg.
Deze dag zal zeker gezellig zijn,
als iedereen een presentje krijgt, groot of klein.
Op vrijdag 6 december start de school pas om
9.35 uur en mogen de kinderen uit groep 1 t/m
4 een eigen speelgoedje op school laten zien.
KERSTVIERING 2019

KERSTKAARTEN THUIS BEZORGEN
Met Kerst is het leuk om elkaar een kaartje te
sturen. De leerlingen (en hun papa’s en
mama’s) denken er net zo over.
Hoe leuk is het om je vriendje en/of
vriendinnetje via een kaart het beste toe te
wensen. Graag willen we u wel vragen om de
kerstkaarten bij de kinderen thuis in de
brievenbus te stoppen in plaats van deze op
school uit te delen. En zeg nou zelf: Wat is er
leuker dan een kaart van je vriend(in) thuis op
de deurmat ontvangen? Bedankt voor uw
medewerking!

TER INFORMATIE

We mogen weer uitkijken naar het kerstfeest.
Dit jaar zal de kerstviering plaats vinden op
donderdag 19 december. In de ochtend
hebben we een kerstontbijt in alle groepen.
We vragen voor het kerstontbijt dan ook uw
hulp met het maken van hapjes en drankjes.
Vanaf maandag 9 december hangt er een
ontbijtlijst bij de klas van uw kind. De kinderen
mogen deze vanaf groep 5 zelf invullen voor
hun ouders. We denken hierbij aan zowel
hapjes (broodjes, eierkoeken, krentenbollen
enz.) en drankjes (melk, chocomelk enz.). Wij
willen u vragen maximaal 15 stuks te maken.
Deze mogen op de donderdagochtend gelijk
mee naar school worden genomen naar de
eigen klas. Wanneer u gebruik maakt van een
schaal, graag hierop de naam van uw kind
noteren.
‘s Middags is er een gezamenlijke kerstviering
in de grote gymzaal waarbij de kinderen
getrakteerd worden op een kerstmusical
opgevoerd door de leerkrachten. We sluiten
de viering om 15.15 u af. Wij kijken uit naar
een gezellige kerstviering!

AUTO’S RONDOM DE SCHOOL
Graag vragen wij aandacht voor het
autogebruik bij het brengen en ophalen van de
leerlingen. Er worden (zeker bij slecht weer),
veel kinderen met de auto naar school
gebracht. We ervaren hier op dit moment op
de volgende manieren overlast van:
- Onnodig draaiende motoren
- Auto’s die stilstaan op plekken waar
het niet mag (onder andere bij de
garageboxen aan de Magnoliastraat)
- Auto’s die stoppen op de weg om
kinderen uit- en in te laten stappen
- Auto’s die bij na het uit- of instappen
zonder opletten wegrijden
We willen u vragen het goede voorbeeld te
geven en zo (veel) mogelijk met de fiets te
komen of te lopen. Als u toch met de auto
gaat, parkeer deze dan netjes zoals het hoort
en zet de motor uit in het belang van de
veiligheid en gezondheid van ieders kind! Wilt
u dit ook bespreken met anderen die uw kind
brengen en halen?
Bedankt voor ieder begrip en medewerking!
NIEUW: GOEDE DOELEN CONTAINER
In de vorige Ouderinfo las u over de
inzamelingsactie van schoenen voor de Albina
kinderen door Stichting Kune Zuva. We stelden
hiervoor een container beschikbaar en deze
stond in de gang bij de groepen 4 en 7.
Hierdoor is nog een verzoek ontvangen. We
willen als school graag ingaan op verzoeken
van kinderen/ouders en per verzoek bekijken
wat we kunnen betekenen.

We willen graag meedenken, dit past
uitstekend bij ons motto ‘Samen maken we de
wereld’. We stellen tot 1 februari de container
ter beschikking aan het volgende doel:
EGELOPVANG
Daan uit groep 3A had een verzwakte egel
gevonden in de tuin. Deze heeft hij naar de
Egelopvang gebracht. Zij verzorgen gewonde,
zieke en moederloze egels. De egelopvang
bestaat geheel uit vrijwilligers die ervoor
zorgen dat de egels weer herstellen, zodat ze
op een rustige plek in de natuur vrijgelaten
kunnen worden. Bij de egelopvang kreeg hij te
horen dat zij ook herbruikbare kleding, tassen,
beddengoed, gordijnen, handdoeken etc.
inzamelen voor de egels. Zij werken hiervoor
samen met Stichting Dierenlot en Saver, van
wie zij een kleine vergoeding ontvangen per
iedere kilo die wordt ingezameld. De kleding
wordt gesorteerd, hergebruikt en gerecycled
door Sam’s Kledingactie. Van deze
vergoedingen kan de egelopvang medicatie,
voeding e.d. kopen om de egels te verzorgen.
Daan is een echte dierenvriend en wil graag
voor de egelopvang deze inzameling opzetten.
Wij willen Daan hierbij helpen. Mocht je nog
oude herbruikbare kleding e.d. hebben en de
egelopvang hiermee willen helpen, dan kan je
dit in de container voor Stichting Egelopvang
Roosendaal op de Gummarusschool in een
gesloten zak aanbieden. De container zal er
staan vanaf 6 december tot 1 februari. Mocht
je meer willen weten over de egelopvang, zie
hun site. Namens Daan alvast super bedankt.

VAN ONZE PARTNERS
KERSTVOORSTELLING ZANDTOVENAAR
De gezamenlijke kerken van Steenbergen: St.
Annaparochie, Protestantse gemeente en de
Evangelische gemeente Opendeurkerk,
organiseren op 24 december twee
voorstellingen van de Zandkunstenaar met een
kinderkoor.
De uitvoeringen zijn om 17.00 en 19.00 uur in
de Gummaruskerk. Degene die belangstelling
heeft om mee te zingen kan zich aanmelden bij
het secretariaat van de St. Annaparochie
middels onderstaande strook of via de mail.
Par.secretariaat@sintannaparochie.com
U hoort nog wanneer en waar de repetities
gehouden worden.

WINTERWANDELING
Roparunteam de Stonemountain
Runners organiseert voor het goed
doel een winterwandeling voor ouders
én kinderen. Loop jij mee als een echte
Runner over het parcours? Kosten €5,inclusief koek en zopi, maandag 9
december, start om 19.00 u bij de
ijsbaan, opgeven via:
info@stonemountainrunners.nl.

KERSTINSTUIF MJW DE KLUP
Om nog meer kerstsfeer in huis te halen houdt
MJW De Klup op zaterdag 14 december een
kerstinstuif. Het is van 10.00 uur tot 12.00 uur
op de Klup en voor leden is dit gratis. Natuurlijk
mogen zij vriendinnetjes en vriendjes
meenemen, die betalen als niet leden €4. Er
staan ontzettend leuke activiteiten op de
planning die ochtend met het uiteraard het
thema Kerst. Hetgeen dat jullie mee moeten
nemen, is een boek met een harde kaft dat
kapot mag.
Graag opgeven voor de instuif voor 9
december. Opgeven kan door een
mailtje te sturen naar:
mjwdeklup@live.nl.

