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Kerstcreamiddag

Derde advent

Kerstdiner ‘s avonds

Bibliotheekhulpouders gezocht
We vinden het als school erg belangrijk dat onze leerlingen veel lezen uit verschillende uitdagende
leesboeken. Hiervoor hebben we een prachtig abonnement afgesloten met de bibliotheek van Lelystad en
beschikken we jaarlijks over de nieuwste boeken. Kinderen krijgen bij ons de kans om 2 keer per dag de
boeken te wisselen, om 8.30 en om 13.15 uur. We hebben behoorlijk wat ouders die ons helpen, maar
kunnen nog wel wat extra hulpouders gebruiken. U kunt zich opgeven bij juf Mirella of de directie.
Schoolfruit

Komende week krijgen de kinderen: appel, mandarijn en sinaasappel.
Kerstactiviteiten
Vanaf maandag 10 december kunt u intekenen op de lijsten die bij alle groepen hangen voor het kerstdiner.
Kerstcreamiddag:
Vrijdagmiddag 14 december zal er binnen de school een kerstcrea gehouden worden. Hier is hulp voor nodig
in alle klassen! U kunt zich opgeven bij de leerkracht als u daarbij wilt helpen. De groepen 5 t/m 8
starten om 13.15 gelijk in de klas die zij gekozen hebben voor de crea. De groepen 1 t/m 4 starten gewoon in
hun eigen klas en worden door de leerkracht naar de crea gestuurd.
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Kerstdiner:
Op donderdag 20 december vieren we 's avonds kerst met elkaar door middel van een kerstdiner. We
verwachten dat alle kinderen hiervoor iets meenemen. Hierbij kunt u denken aan: kleine saucijzen-broodjes,
gehaktballetjes, satéstokjes, kerstbrood, kaassoufflés, komkommer, chocomel, toetjes enz. Vanaf maandag
10 december zal er een intekenlijst bij de deur van de klas hangen, waarop u kunt invullen welke bijdrage uw
kind aan het kerstdiner zal verzorgen. Als uw kind een allergie heeft, wilt u er dan voor zorgen dat uw kind
zelf eigen eten en drinken mee neemt?
Wilt u uiterlijk donderdagochtend 20 december een bord, bestek en een beker (allen voorzien van naam van
uw kind) in een plastic tas bij de leerkracht inleveren?
De aanvang van het kerstdiner op de kleine kring (20 december) is om 17.20 uur en zal eindigen om 18.20
uur. De deuren gaan open om 17.10 uur.
De aanvang van het kerstdiner op de grote kring (20 december) is om 17.30 uur en zal eindigen om 18.30 uur.
De deuren gaan open om 17.20 uur. Alle kinderen vieren het kerstdiner in de eigen klas.
Wanneer de kinderen aan het dineren zijn, heeft de OV op het schoolplein van het hoofdgebouw (de grote
kring), vanaf 17:30 uur iets warms te drinken voor u. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Kerstviering in de kerk:
Op vrijdag 21 december gaan we naar de ‘Petruskerk’ voor de kerstviering. We vertrekken direct om 8:30 uur
lopend vanaf school naar de kerk. De viering zal rond 9:15 uur van start gaan. Helaas kunnen ouders hier niet
meer bij aanwezig zijn i.v.m. de ruimte in de kerk. De school gaat uit om 12.00 uur. ’s Middags zijn de
kinderen vrij en kunnen zij genieten van een welverdiende kerstvakantie.

Herinnering:
We hebben u, ouders uitgenodigd om Schoudercom te installeren op de smartphone en een
gebruikersaccount aan te maken. Veel ouders hebben dit ondertussen gedaan en ook allerlei gegevens zijn
toegevoegd, zoals extra noodnummers. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, doe dit dan alstublieft zo
spoedig mogelijk. Lukt dit niet kom dan gerust langs bij de groepsleerkrachten dan helpen zij u verder.
Hieronder vindt u nogmaals de informatie uit het vorige Kringgesprek.
De Kring gaat voor de communicatie met de ouders ‘SchouderCom.nl’ gebruiken. Dit is een online
communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de communicatie en onder andere
berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.
Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken, hiervoor ontvangt u
komende week een uitnodigingsemail. Berichten worden binnen SchouderCom verstuurd, waarbij een email
ter notificatie (of een notificatie via de App) aan de ontvanger wordt gestuurd. Ons ouderportaal zal straks te
bereiken zijn op https://kbsdekring.schoudercom.nl/overzicht en daarnaast ook via de App ‘SchouderCom’.
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Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam, groep en
leerlingnummer) en de emailadressen van de ouders in SchouderCom geïmporteerd. Overige informatie,
zoals adres en telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen en daarbij aangeven of andere ouders deze gegevens
ook mogen zien. De school en SchouderCom gaan zorgvuldig om met de privacy van deze gegevens. Een link
naar de volledige tekst van de privacy policy van SchouderCom is te vinden op
http://www.schoudercom.nl/privacy_policy.
Het invullen van extra gegevens zoals adres en telefoonnummers is niet verplicht maar maakt het de school
wel makkelijker om uw gegevens up-to-date te houden in ons administratiesysteem.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring,
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