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Inleiding

Het schrijven van de nieuwsbrief van december levert altijd een speciaal gevoel op. Sint is
nog in het land, maar kerst staat al “voor de deur”. Donderdag vieren we dat Sint op onze
school is, vrijdag zijn de kinderen vrij en als zij maandag weer op school komen is de school
al voor een groot deel omgetoverd in kerstsfeer. Dit duurt ongeveer anderhalve week en dan
wordt alles weer opgeruimd en start op 20 december de kerstvakantie en gaan we richting het
eind van het jaar 2019.
De activiteiten met Sint en kerst zijn mede mogelijk, omdat een
grote groep ouders/verzorgers op de achtergrond heel veel
werk verzet. Veel van deze ouders/verzorgers blijven ook liever
wat op de achtergrond, maar zo aan het eind van het jaar wil ik
deze nieuwsbrief toch gebruiken om mijn dankbaarheid uit te
spreken aan alle ouders/verzorgers die op school helpen of op
een andere wijze een bijdrage leveren aan activiteiten betreffende school.
Veel van wat we doen kan niet zonder de hulp en steun van
ouders. Het gaat dan niet alleen om de feesten waar de ouderraad zeer veel werk voor verzet, maar ook om de hulp van ouders/verzorgers bij het helpen met lezen, rekenspelletjes, excursies, bibliotheek, het ontwikkelen
van ons beeldmerk—Aran de Ontdekker, knutselen, schoonmaken, verhuizen, pepernoten bakken, kerststukjes maken, boot nog niet naar de winterstalling voor het brengen van Sint (ook dit
jaar dank hiervoor). Zo ook de ouders die zich via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad inzetten voor de school en ouders en grootouders die aan school denken als het gaat om
het schenken van bepaalde spullen enz. enz.
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Je loopt het risico bij het opnoemen van verschillende activiteiten dat je
activiteiten vergeet. Mocht ik hierboven een activiteit vergeten zijn, dan
wil dit niet zeggen dat ik de hulp hierbij niet waardeer. Ik wil aangeven
voor hoeveel activiteiten wij hulp ontvangen en hoe blij we hier mee
zijn.
Naast directe hulp zijn we ook dankbaar voor de indirecte hulp. Ik doel
dan op het ontvangen van vertrouwen van onze ouders/verzorgers in
ons en onze school. Dat ze kritisch zijn, het gesprek aangaan zonder
alles direct ter discussie te stellen. Dat ze hun kind(eren) ondersteunen
bij zaken die voortkomen uit school (huiswerk, oefenen, helpen begrijpen waarom iets is en
waarom het zo gaat). Maar ook ervoor zorgen dat kinderen op tijd op school komen (nog even
de reminder dat de leerlingen in gebouw razeil 5 minuten eerder beginnen en 5 minuten eerder
naar huis gaan) en op tijd worden opgehaald.
Ook zijn we als school blij met hulp van mensen buiten de school. We zijn dankbaar voor de hulp
en/of steun die wij krijgen van lokale ondernemers bij diverse activiteiten. Zo zijn wij bijvoorbeeld
de afgelopen jaren geholpen door Kevin (Grote sloep.nl) bij de voorbereidingen en het ontvangen van de Sint. Mooi is dat hij als ondernemer in en uit onze wijk is genomineerd voor Onderneming van het jaar (zie ook pagina 2).

Samen zorgen we er iedere dag weer voor dat De Ontdekking een fijne plek is voor de kinderen,
de teamleden die hier werken en de mensen die ons helpen. Een plek waar iedereen zich veilig
en gezien voelt. Dat lukt niet altijd even goed, maar dat neemt niet weg dat de intentie er altijd is
om het te laten lukken. Dat doe je niet alleen, dat doe je samen.
Nogmaals dank voor alle directe en indirecte hulp in 2019 en dat we ook in 2020 weer gebruik
kunnen en mogen maken van uw hulp.
Hans van Kooten.
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Onderneming van het jaar: Stem op Grote Sloep!
Ook dit jaar helpt GroteSloep.nl mee aan het ontvangst van Sinterklaas en zijn pieten in de Noorderplassen-West om er een fantastisch feest van te maken. Dit jaar is het extra speciaal voor de onderneming uit onze wijk, aangezien ze genomineerd zijn voor Onderneming van het jaar. Hiervoor hebben zij wel stemmen nodig,
helpen jullie ze een handje mee? GroteSloep.nl is vijf jaar geleden
begonnen vanuit de Noorderplassen, aangezien de eigenaar ook
bij ons in de wijk woont.
Kevin is een enthousiaste ondernemer die graag Almere van haar
mooiste kant laat zien. Stemmen kan via www.grotesloep.nl door
te klikken op de pop-up afbeelding van de nominatie.
Met uw stem steunt u een lokale ondernemer. Mooi voor onze wijk! We hopen dan ook dat veel mensen hun
stem uitbrengen!

Theater maandag 16 December 2019
Rooster theatermoment uitvoering:

Shift 1 9.00 – 10.00
Shift 2 10.30 – 11.30
Shift 3 13.30 – 14.30
Thema: winter
Shift 1:

1-2D

3B

6B

8B

Shift 2:

1-2C

4C

N678

8C

Shift 3:

N345

4D

8A

8D

Ditjes en datjes:


We beseffen dat het bij het halen en brengen het soms zoeken is naar een parkeerplek. Het is dan verleidelijk om te parkeren op de plek met het vak met wit kruis bij de ingang van het plein. Deze plek moet
waarborgen dat hulpdiensten vrij toegang hebben tot ons plein. Daarom hierbij het dringende verzoek
om hier niet te parkeren.



Woensdag 18 december is de kerstmaaltijd met de kinderen. Ieder jaar blijft een groot aantal ouders tijdens de maaltijd op het schoolplein “hangen” om gezellig te praten met andere ouders onder het genot
van een beker warme chocomel of glühwein. Ook dit jaar staan we op het plein (hoofdgebouw) met deze warme dranken. Nieuw dit jaar is dat Schattepatat ook op het plein staat. Binnen genieten de kinderen van een maaltijd en ouders kunnen er voor kiezen om op datzelfde moment ook buiten iets te eten. De warme drank krijgt u van de ouderraad, wat u bestelt bij
Schattepatat moet u zelf (contant) betalen.



Dinsdag 10 december is er in ons hoofdgebouw een bijeenkomst rond de verkeerssituatie in de wijk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente en is een vervolg op een eerdere bijeenkomst.
Inwoners van onze wijk krijgen hiervoor een uitnodiging of hebben deze reeds ontvangen.

Maandag 6 januari zien we graag iedereen weer terug op school. Maar eerst ...fijne feestdagen
en het beste voor 2020.

Ook dit jaar zien de surprises van de groepen 5 t/m 8 er prachtig uit!
Een Kleine impressie in foto’s (we kunnen onmogelijk alle surprises laten zien).

