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Geachte ouders,
Kerstviering.
Donderdag 21 december zijn de kinderen 's middags vrij i.v.m. de
kerstviering later op de dag. Voor de kinderen die overblijven op
donderdag is er tot 13:00 opvang.
Van 17:00 tot 18:30 uur vieren we kerstfeest op school. De kinderen
mogen feestelijk gekleed om 17:00 uur in de eigen klas komen voor
een lekkere maaltijd en een viering in de eigen groep.
Om 18:30 uur kunt u uw kind weer uit de klas halen.

Vrijdagmiddag.
De kinderen hebben op vrijdagmiddag, 22 december 2017 vrij van school. De
kerstvakantie is begonnen. De kinderen worden op maandag 8 januari 2018 weer op school
verwacht.

Schoolkrant.
Een dezer dagen wordt de schoolkrant bezorgd. De leerlingen hebben er met juf en meester
weer iets moois van gemaakt!

Nifelje mei Kryst.
Dinsdag 19 december verzorgt de activiteitencommissie een
“KRYSTNIFELMOARN” (kerstknutselochtend) Hiervoor zijn
600 wc rolletjes nodig. Wilt u mee sparen en lege wc
rolletjes meegeven aan uw kind?
'In fear yn ‘e broek', m.a.w. onze complimenten voor de activiteitencommissie die de
afgelopen tijd al heel wat werk heeft verricht en daarmee de decembermaand een extra
feestelijk tintje geeft.

Dinsdagochtend 12 december, begintijd 9.30 uur.
Dinsdagochtend is de school in verband met de lerarenstaking tot 9.30 uur gesloten. Op
deze manier willen we onze zorgen uiten in verband met de problemen die er leven in
onderwijsland; ’s middags is al uitgeroosterd, voor ons gevoel geven we daarmee ook
uitdrukking aan de solidariteit met de staking.
Eerder hebben we aangegeven dat het bestuur alles in het werk stelt om de werkomstandigheden op onze school te optimaliseren. Dit willen we nogmaals benadrukken.
Mocht de verlate schooltijd problemen geven in verband met de opvang van uw kind, dan
dit van tevoren doorgeven aan de directeur of waarnemend directeur. Hij kan dan de nodige

maatregelen nemen. In dat geval graag een mailtje naar de school cbsdeeker@gmail.com of
een telefoontje, 0519 – 321387.
Er is in principe geen tussenschoolse overblijf geregeld; wanneer dit problemen geeft,
contact opnemen met Afke, tel. 0637475948.
Dinsdagmiddag 12 december geen school vanwege
studiebijeenkomst “Close Reading”.
Dinsdagmiddag, 12 december, hebben de leerlingen
geen school vanwege een studiemiddag met het thema
“Close Reading”. Waarom wordt deze scholing gevolgd?
Een korte indruk:
Iedereen weet het: goed teksten kunnen begrijpen is
cruciaal voor schoolsucces en het latere
maatschappelijk functioneren van de leerling. Maar hoe
zorg je nu dat kinderen voldoende vooruitgang boeken
bij begrijpend lezen? Close Reading is een in Amerika ontwikkelde aanpak die teruggaat
naar de kern: het lezen zelf! In Amerika ziet men Close Reading als een succesvolle praktijk:
door intensief, kritisch en herhaald lezen komt de leerling ‘in gesprek’ met de tekst
(interactie), met beter tekstbegrip als gevolg

Hear Jezus, jou, dat dei oan dei
myn hert jo krêbe wêze mei……

