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Sinterklaasfeest op school
Op vrijdag, 4 december, vieren we het Sinterklaasfeest op school.
Zoals vermeld in de vorige Nieuwsroos is er dit jaar geen intocht i.v.m.
Corona.
We beginnen de ochtend in de klas en gaan dan met de hele school op
de tribune plaatsnemen.
Sint komt het eerst op Rozengaardsweide. Wij verwelkomen hem in de
hal met ons speciale Sinterklaaslied.
Na het samenzijn in de hal gaan de kinderen naar de klas.
Sint blijft in de hal en ontvangt om de beurt de groepen 1/2 en 3/4.
De hogere groepen vieren het feest met lootjes in de eigen groep.
Na de pauze gaat Sint naar de Pierson.
Wij vieren het Sinterklaasfeest verder in de klas.
Op deze dag kunnen de kinderen gewoon fruit, lunch en drinken
meenemen naar school.

Welkom Monique Teunissen!
Met ingang van 1 december hebben we subsidiegeld toegewezen
gekregen.
Deze extra subsidie konden we aanvragen naar aanleiding van de
periode dat de scholen gesloten waren i.v.m. Corona.
Van deze subsidie betalen we een extra onderwijsassistent voor 4
ochtenden.

De intern begeleider heeft samen met de directeur alle toetsen van juni
geanalyseerd en op basis hiervan en in overleg met de leerkrachten een
programma opgesteld.
De onderwijsassistenten gaan de kinderen extra ondersteunen bij de
verwerking van de lessen. De kinderen gaan de instructie volgen bij de
leerkracht, tijdens het zelfstandig verwerken van de stof krijgen ze op
bepaalde momenten extra ondersteuning van de onderwijsassistent.
Dus veel directie feedback.
Voor de organisatie van de school betekent dit dat Bente Kempers op 5
ochtenden per week aanwezig is: vnl. groepen 1 t/m 4.
Monique Teunissen is 4 ochtenden aanwezig in de groepen 5 t/m 6.
Monique is een oude bekende van de school. Vorig schooljaar is ze ook
al een tijd aanwezig geweest. We zijn blij dat ze beschikbaar is en heten
haar opnieuw van harte welkom.
Alle kinderen kunnen hiervoor in aanmerking komen, korte of langere
tijd.
Indien U hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de
leerkracht.

Fietsen bovenbouw Pierson
Het is bij het uitgaan van de school altijd erg druk in de smalle
Rozenstraat.
Onze hele school heeft de in- en uitgang aan de Rozenstraat, maar ook
de bovenbouw van de Pierson.
Met ingang van vandaag, 30 november, gaan de kinderen van de Pierson
de Leliestraatkant gebruiken als in- en uitgang.
Hierdoor zal het naar verwachting een stuk rustiger worden met het
uitgaan van de school.
Ouders graag op het schoolplein wachten (het stuk bij de ingang). Dat is
een stuk veiliger! Zeker gezien de werkzaamheden de komende tijd
i.v.m. de renovatie van de woningen van de Rozenstraat.
Met het bouwbedrijf is afgesproken dat zij steeds de route naar de
school veilig zullen afschermen.
Els gaat ervoor zorgen dat zij met de kinderen daarnaar toeloopt. U kunt
op deze wijze veel rustiger uw kind begroeten.
Geeft u dit ook door aan alle oppas oma’s/ opa’s, opvang, etc?

School groente/fruit deze week
Op dinsdag: stuk komkommer
Woensdag: mandarijn
Donderdag: peer

Studiedag 7 december: alle kinderen vrij
Op maandag 7 december, aansluitend aan het Sinterklaasweekend, is de
school gesloten.
Het team gaat deze dag werken aan het nieuwe thema: Aarde.
Het thema start op 7 januari.
In de middag krijgen we een workshop van een kunstdocent, ook met
het thema aarde.

Kerstfeest op school

Vanuit de GGD hebben we richtlijnen ontvangen voor de viering
van de decemberfeesten. Helaas zijn de Coronabesmettingen nog
steeds op een te hoog peil.
Het Sinterklaasfeest wordt iets anders (zonder intocht) maar
kunnen we verder toch redelijk hetzelfde als andere jaren laten
verlopen.
Op dit moment is de Kerstcommissie aan het nadenken hoe het
Kerstfeest goed te laten verlopen.
Afgelopen jaren hebben we , vooral dankzij de inzet van de
ouderraad, een prachtig kerstfeest gehad. Samen met alle ouders.
Dit is nu niet mogelijk. Daarom willen we het kerstfeest wat
anders vieren. (Zie ook kunstproject)
Het bijzondere accent van de ouderraad zal nu verschuiven naar
een prachtig eindfeest!!!
Voor u belangrijk om te weten dat er op donderdagavond 17/12
geen Kerst op school is. De kinderen zijn deze dag gewoon om
14.00 uur uit.
Op vrijdag 18/12 start de Kerstvakantie om 14.00 uur i.p.v. 12.00
uur.
Indien dit niet strookt met uw planning, neem dan even contact op
met de directeur, Tineke.
Zie de bijlage met info vanuit de GGD.

Kunstproject Piep & Krak op 11 en 12 december
Een mooie traditie op onze school is, dat we rondom Kerst extra aan
elkaar denken. Ook dit jaar gaan we weer wat samen organiseren voor
de bewoners van de Bleijke.
We doen dat samen met een kunstdocent vanuit de Gruitpoort op 10 en
11 december.
Op 16 december gaan we de gemaakte kunstwerken en wensen
aanbieden aan de bewoners. Hierover zijn we in gesprek met de Bleijke.
In de volgende Nieuwsroos kunt u hier meer over lezen.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
30 november: Laurie Tankink (groep 2)
7 december: Max groot Wassink (groep 6)
11 december: Ise Wissink (groep 8)
13 december: Kris Harmsen (groep 6)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Agenda
1 december:
3 december:
4 december:
7 december:
10 december:
11 december:
14 december:

naschools sportuurtje: Kingen (balspel)
Inschrijven is nog mogelijk!
groep 7/8 naar technieklokaal
Sinterklaasfeest op school
studiedag, alle kinderen vrijdag
kunstproject Piep & Krak groep 1/2 en 3/4
kunstproject Piep & Krak in groep 5/6 en 7/8
(Kerst)Nieuwsroos 8

Bijlagen: zie volgende pagina’s.
1. GGD
2. Protestantse kerk Hengelo

Zie volgende pagina

Aan kinderen en ouders

Ieder jaar zorgen wij, de Protestantse Gemeente Hengelo, ervoor dat er
kerstattenties worden rondgebracht bij ouderen, zieken en diegene een steuntje
in de rug nodig hebben. In deze rare tijd is het zeker van belang om aandacht te
geven aan een ieder die het nodig heeft.
Om dit te realiseren willen wij graag hulp van jullie. Willen jullie ons helpen??
Op vrijdag 18 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt.
De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan.
Op zaterdag 19 december worden vanaf 10.00 uur (tot ongeveer 12.30uur) de
kerstattenties rondgebracht. Dan zijn jong en oud van harte welkom. Ook vanuit
“Ons Huis”.
Als jullie alleen willen komen is niet erg, er zijn volwassenen waar je met mee kunt,
maar je mag ook je ouders/verzorgers meenemen.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met
Mimi Garrits, 0575 463568 email jm.garrits@kpnmail.nl
Henny Peelen, 0575 462799 email cpeelen@live.nl
Alvast hartelijk dank en tot ziens.
Protestantse Kerk Hengelo

