Weekmail obs Hagen 20 december 2019
Kerst op Hagen
Wat was het gezellig gisteren! De kinderen kwamen
in hun mooiste kleren op school met heerlijke hapjes.
Iedere klas was feestelijk versierd en de tafels stonden al klaar voor een heerlijk feestbuffet. Wat is er
goed gegeten van al dat lekkers!

Alle ouders willen we hier heel hartelijk voor bedanken.
En nog een extra bedankje voor de Ouderraad, die heeft gezorgd voor de versiering in de
hal, het drinken bij het kerstbuffet en natuurlijk voor de drankjes voor alle ouders buiten
bij het wachten op de kinderen!!
Binnenkort…..
•
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 20 december hebben de kinderen vrij om 12.00 uur. Dan
begint voor iedereen de kerstvakantie.
Maandag 6 januari gaan we allemaal weer naar school.
Dinsdag 7 januari begint het schooldammen voor de groepen 3, 4
en 5.
In de week van 17 februari zijn de oudergesprekken gepland.
Woensdag 19 februari is het schoolvolleybaltoernooi.
Vrijdag 21 februari vieren we op school carnaval.
De week van 24 tot en met 28 februari zijn alle kinderen vrij, dan
is het voorjaarsvakantie.

Aanbod muzieklessen
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen over het aanbod van naschoolse muzieklessen gitaar, keyboard en zang
voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Dit wordt aangeboden door
het Bredeschoolnetwerk samen
met de Muziekschool. Het zijn 6
lessen op de woensdagmiddag
voor in totaal 6 euro.
Opgeven kan nog tot en met de eerste
week na de kerstvakantie. Zijn er niet genoeg aanmeldingen, dan gaat het niet door.
Opgeven kan door het bijgevoegde formulier in te leveren bij de leerkracht of door
te reageren op deze mail.

Lekker lezen

Deze week was er weer lekker lezen. Lichtjeslezen met een zaklampje of een LED kaarsje. Lekker alleen of samen een boek lezen.

Even voorstellen….

Wij zijn Martine en Anne; Jeugd- en gezinswerkers in de wijk Noord-Centrum. Wij zijn aanspreekpunt
voor school Hagen voor mensen in de wijk met vragen over opvoeden en opgroeien. Dit kunnen lichte
vragen zijn, maar ook zwaardere vragen. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen en adviseren op het
gebied van opvoeding, financiën, werk en relaties.
Soms heb je vragen over het eten, slapen, luisteren of druk gedrag van je kind en vraag je je als ouder
af “doe ik het wel goed?” Op deze momenten kunnen wij met je meedenken. Spreek ons dan ook
vooral aan.
Wij werken, waar nodig en in overleg met ouders, samen met de school, het consultatiebureau, organisaties in de buurt, zorgaanbieders en huisartsen. De jeugd- en gezinswerker werkt vanuit de wijk, in het
buurtteam van Buurtplein. Wij werken vanuit de locatie “Het Noorderlicht” .
Martine is aanwezig in de even weken op donderdagochtend vanaf 8:15u tot 9:00u.
Anne is aanwezig in de oneven weken op woensdagochtend vanaf 8:15u tot 9:00u.
Verder zijn wij telefonisch of per mail bereikbaar.
Martine: 06 57318796/ martine.jansen@buurtplein.nl
Anne:
06 39195484/ a.haccou@buurtplein.nl

Acties in het onderwijs
Zoals u misschien al heeft kunnen horen of lezen in de media staan er voor donderdag 30 en vrijdag 31
januari twee actiedagen gepland voor het basis- en voortgezet onderwijs.
De vakbonden roepen op om een duidelijk signaal af te geven door op deze het werk neer te leggen
voor structureel meer geld voor goede investeringen in het onderwijs. Na de kerstvakantie laten we u
zo snel mogelijk weten of onze school ook meedoet aan deze staking.

Bij de peuters
Bijna kerstmis. De kindjes hebben met Nadja
kaarsjes gemaakt van kaas en komkommer..
Daarna lekker opgegeten.
Donderdag was het kerstontbijt... Alle kindjes
mochten komen spelen en eten.
Wat was er veel lekkers gemaakt door jullie.
We hadden een volle buik!
En wat zag iedereen er mooi uit!!
Deze week hebben we ook afscheid genomen
van Jip, hij wordt binnenkort 4 jaar en gaat dan
naar de basisschool.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Namens Beate, Femke en alle stagiaires :
Maak er een mooi feest van, geniet van de kleine dingen en van elkaar!

