NIEUWSBRIEF 24-11 -2017
Agenda
27 november
5 december
6 december

Schoen zetten t/m groep 5
Viering Sinterklaas
Speelgoeddag onderbouw

19 december
21 december
8 januari

Kerstviering
Start kerstvakantie
1e schooldag 2018

Vanuit de Sinterklaascommissie
Sinterklaasfeest bij Nijntje
Sint en zijn Pieten zijn al op ons eiland aangekomen
en slaan ook dit jaar onze school niet over. Op 5
december komen zij naar de Schroederschool. Het
belooft weer een geweldige dag te worden!
De kinderen moeten die dag iets eerder op school
zijn en als de eerste bel gaat, om 7.12, direct hun
eigen lokaal in gaan. Vanuit de klas gaan alle
kinderen naar het plein om de Sint en zijn Pieten te
verwelkomen.
Het is die dag extra
belangrijk om op tijd
te komen!
Uiteraard zijn ouders
welkom om te blijven
kijken naar de intocht,
maar het is het feest van de kinderen en daarom
vragen we alle ouders om achter de kinderen te
staan.
Na de intocht gaan alle kinderen weer naar hun
eigen groep. Sinterklaas zal deze ochtend in alle
groepen een bezoekje brengen.
Sint en zijn Pieten worden om 12.15 weer door alle
kinderen op het plein uitgezwaaid. Daarna gaan de
kinderen hun tassen in de klas halen en mogen ze
mee naar huis.

De kinderen van Nijntje hebben
Sinterklaasfeest tot 10 uur.
Zij gaan na 10 uur weer naar huis.

Betaling schoolgeld
Voor 1 december vervalt de volgende
betalingstermijn voor het schoolgeld. Graag
ontvangen we de betaling tijdig van iedereen die in
termijnen betaalt. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Afwijkende vakantiedagen
Er is wat verwarring ontstaan over onze afwijkende
vakantiedagen en de extra verlofdagen. De
Schoederschool heeft vakantiedagen die afwijken
van de vakanties van het lokale onderwijs. De
zogenaamde afwijkende vakantiedagen. Als u
tijdens deze dagen in het buitenland bent, moet u
dit aanvragen bij school en met die aanvraag naar
de SAE gaan. Deze dagen worden altijd toegekend,
omdat ze bekend en goedgekeurd zijn door de SAE.
Deze dagen worden niet afgetrokken van de 5 extra
verlofdagen die u in bijzondere omstandigheden
kunt aanvragen. Het gaat hierbij om 4 en 5 januari,
15 en 16 februari, 5 en 6 april, 9 mei en 3-6 juli.

Mediawijsheid
Deze week was het de week van
de mediawijsheid. In de klassen in
op verschillende manieren aandacht
besteed aan dit onderwerp. Er is
gesproken over “fake news” en hoe je dat kunt
herkennen. Bij jongere kinderen gaat het dan met
name om foto’s. Hoe zie je of een foto echt is of
bewerkt. Daarnaast is ook aandacht besteed aan
social media en aan programmeren.
Wilt u meer weten over mediawijsheid en wat u
daar met uw kind mee kunt doen, dan kunt u meer
informatie vinden via de onderstaande link.

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/opv
oeding

Jaarboek
De jaarboekcommissie is op zoek naar
ouders die zelf op de Schroederschool
hebben gezeten voor een “dubbelinterview”
samen met hun kind.
Foto-opdracht voor kinderen: thema sport en
hobby’s
Mail voor 1 december je foto’s naar
jaarboek@schroederschool.net

