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De laatste dagen van 2018 zijn weer aangebroken.
Voor veel mensen tijd om de balans op te maken.
We hopen dat dit jaar heeft gebracht wat u ervan verwachtte.
Naar wat het jaar 2019 zal brengen, kunnen we alleen maar gissen.
In ieder geval hopen wij aan de verwachtingen die u van onze school hebt,
te kunnen voldoen. Wij zullen er het komende kalenderjaar, met uw hulp,
weer hard voor werken.
Wij wensen u fijne kerstdagen en een stralend 2019 vol verwondering, inspiratie en ontwikkeling.
Team Montessorischool Elzeneind
Vrijdag om 14.30 uur is de school uit en begint de kerstvakantie!
We zien alle kinderen graag terug op maandag 7 januari om 8.30 uur.



MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD

Kerstacties
Wij hebben dit jaar een tweetal kerstacties:
Kerstkaartenactie
De 1e is een kerstkaartenactie voor het Nationaal Ouderenfonds. Alle kinderen hebben op school
een mooie kerstkaart met eigen tekst mogen maken; deze kaarten zijn opgestuurd naar het
Nationaal Ouderenfonds. Het Nationaal Ouderenfonds stuurt vervolgens de kaarten door naar
eenzame ouderen.

Actie Voedselbank
De 2e actie is een actie voor de Voedselbank Oss e.o. Naar aanleiding van het bericht van de
Voedselbank Oss e.o. afgelopen week in de Huis aan Huis willen we graag meedoen met hun
actie.
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Wij willen de kinderen (dus ouders/verzorgers 😁) vragen om donderdag voor het kerstdiner of
vrijdagochtend een blik, pak of zak mee te nemen naar school (in elke klas staat hiervoor een
doos). Heeft u een mooi kerstpakket ontvangen maar zitten er dingen in die u niet lust of gebruikt
(dus niet alleen etenswaren), geef het dan mee aan uw kind of breng het zelf mee naar school.
Kijk ook eens goed in uw kasten voor nog houdbare (!) producten waar u zelf niets meer mee
doet.
De meeste behoefte is er aan:
- pakken/zakken rijst en pasta
- pakken/flessen vruchtensap
- blikjes vis (tonijn/ zalm)
- blikken groenten

- blikken/zakken soep
- pakken koffie en thee
- potten/pakken pastasaus

Wij gaan de dozen vrijdag begin van de middag aanbieden en hopen dat jullie dit een leuke
kerstgedachte vinden. Het zou leuk zijn als de kinderen iets meenemen (mag ook meer zijn) voor
deze actie.
Kerstdiner donderdag 20 december
Donderdag is het dan zover....het kerstdiner.
Traditiegetrouw gebruiken we gezamenlijk in de klassen een kerstbuffet. Dit wordt verzorgd door
alle ouders van school.
De kinderen nemen ’s morgens vroeg mee naar school: een plat bord, soepkom of
soepbord, mes, vork, lepel en een beker, een glazen potje met een waxinelichtje, alles
in een plastic tas voorzien van de naam. Hiermee gaan we de tafels gezellig dekken.
Als u eten meebrengt denkt u dan aan eventuele warmhoudplaatjes, opscheplepels en
limonadekannen voor uw gerecht.
Tijdschema Kerstdiner:
17:20 u:
ouders/verzorgers brengen gerechten naar de klas via de drie
toegangsdeuren: hoofdingang, zij-ingang groepen 5/6 en onderbouw.
Kinderen blijven buiten bij de deur wachten op hun ouders en gaan nog niet
mee naar binnen.
17:30 u:
alle kinderen (geen ouders/verzorgers m.u.v. OBA, OBB, OBC, OMB) gaan
naar binnen, naar hun klas. De buitendeuren gaan op slot en blijven dicht
tijdens het diner.
18.50u:
alle ouders worden uitgenodigd om, voordat ze de kinderen ophalen, warme
chocomel of een glaasje glühwein te komen drinken. Gezien de weersverwachting kiezen we ervoor om dit binnen in de aula te doen. U kunt via
de hoofingang naar binnen, de andere ingangen blijven gesloten.
tot 19.00 u:
Kerstbuffet: de leerkrachten geven, naast het eten, inhoud aan de avond.
Klassenouders en stagiaires zijn hierbij aanwezig en helpen de leerkrachten
en kinderen.
19.00 u:
De kinderen worden bij de klassen opgehaald: we willen zeker weten dat ze
veilig naar huis gaan. De kinderen nemen hun vuile spulletjes in de plastic
tas weer mee naar huis. Ouders die schalen of borden hebben gebracht,
kunnen die ook weer meenemen.
De restanten van het kersteten gaan naar de stichting “Eten over” uit Oss in combinatie met
“Helpende Handen”.
Kerstgroet OR
Namens de Ouderraad wensen wij iedereen prettige en smakelijke kerstdagen en
een liefdevol, gezond en leerzaam 2019.
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Hierbij willen we alle ouders alvast hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage voor
deze avond! Een vriendelijk doch dringend verzoek om geen parkeeroverlast te
veroorzaken in de hofjes bij onze buurtbewoners.


MEDEDELINGEN BOVENBOUW

Schaatsen bovenbouw
Yes! Ook dit jaar mogen we weer gaan schaatsen op Winterland. We zijn ingeloot op woensdag
19 december van 10:45 tot 12:00 uur. De kinderen dienen die dag op de fiets naar school te
komen. We vertrekken om 10:00 uur op school. Kinderen die zelf schaatsen hebben, mogen deze
meenemen. Kinderen zonder schaatsen, kunnen deze daar kosteloos lenen. We hebben inmiddels
voldoende begeleiding, fijn!
N.B. De kinderen mogen om 12:00 uur zelfstandig naar huis vanaf Winterland. Graag horen wij
het wel als uw kind zelfstandig naar huis mag. Mee terug naar school fietsen mag natuurlijk ook!
Kerstactiviteiten
De bovenbouwgroepen gaan op vrijdag 21 december in de ochtend (tussen 08:30 en 10:00 uur)
creatief aan de slag. De kinderen hebben een keuze gemaakt tussen kerststukjes maken en
kerstkaarten maken. Daarbij zijn de volgende punten van belang:
- Gaat uw kind een kerststukje maken? Wij zorgen voor oase en ‘groenspul’. Wel dient uw
kind zelf een potje/vaasje en eventueel een kaarsje voor het kerststukje mee te
nemen. Versieringen mogen ook worden meegenomen. Houd er rekening mee dat
het kerststukje op deze vrijdag ook mee naar huis moet.
- Gaat uw kind kerstkaarten maken? Wij zorgen voor het materialen, maar als uw kind zelf
versier- en-/of knutselmateriaal thuis heeft om te gebruiken, mag dit zeker worden
meegenomen!
Cito-toetsen januari 2019
Niet echt een gezellig kerstbericht, maar wél heel belangrijk: in januari nemen wij de midden
toetsen van het Cito af. Deze ronde staan op de planning: begrijpend lezen, rekenen-wiskunde,
spelling en werkwoordspelling. We hebben hiervoor het volgende schema opgesteld:
 Week van 14-18 januari: begrijpend lezen en spelling
 Week van 21-25 januari: rekenen-wiskunde en evt. uitloop spelling
 Week van 28-30 januari: werkwoordspelling
Zorg er samen voor dat uw kind op tijd naar bed gaat in deze periode en voldoende tot rust komt,
zodat iedereen fris, fruitig en gemotiveerd met de toetsen aan de slag kan gaan! Succes!!

