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1. Agenda
Woensdag 18-12:
Donderdag 19-12:
Vrijdag 20-12:

Kerst toneelstuk
Kerst diner; laatste dag voor het meebrengen van houdbare levensmiddelen voor de
Kerst actie voor het Voedsel Loket Almere
Alle leerlingen zijn vanaf 12 uur vrij: start van de kerstvakantie

Kerstvakantie van maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari.

Woensdag 17-01:
Vrijdag 19-01:

Eerste schooldag na de kerstvakantie; de 1e termijn van de ouderbijdrage dient
betaald te zijn
Meeloopmiddag voor de leerlingen van de groepen 8 op het Buitenhout College
Groepsbrief 3

Maandag 22-01:

Studiemiddag; alle leerlingen zijn vanaf 12 uur vrij; de volgende nieuwsbrief komt uit

Maandag 08-01:

2. Terugblik
2017 was een prachtig jaar voor De Egelantier. Onze leerlingen hebben veel geleerd en daarnaast hebben
zij veel leuke en leerzame activiteiten kunnen meemaken.
De stijgende lijn in de eind resultaten van de groepen 8 heeft zich ook in 2017 verder voortgezet. En u heeft
in het bericht over de RTL beoordeling kunnen zien dat we de hoogste waardering van alle scholen bij ons in
de buurt hebben gekregen. Een prachtig resultaat.
Helaas moest de OR opgeheven worden, gelukkig hebben veel ouders de afgelopen periode ons geholpen
en daar zijn we blij mee.
We zijn gestart met een nieuwe taalmethode voor de groepen 3 tot en met 8 . Zowel de leerlingen als het
team vinden het een fijne methode en we hopen dat de resultaten van de CITO Spelling toets in januari weer
wat sterker zijn dan de voorgaande jaren.

We hebben op de valreep van 2017 nog twee nieuwtjes, waarover u hieronder meer kunt lezen:
1. In januari kunnen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 een typecursus gaan volgen. De
kosten van de cursus worden deels door school en deels uit de ouderbijdrage betaald.
2. In januari start op ons schoolplein een pilot voor naschools sporten.
Zoals u ziet blijven we ons inspannen om de schooltijd van uw kind ook een fijne, leuke en leerzame tijd te
laten zijn.
De Egelantier is er voor u en uw kind, ook in 2018.
Het team wenst alle leerlingen en ouders fijne feestdagen en een fantastisch 2018!

3. Typecursus voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8
Voor veel kinderen is het werken op de computer leuk. Maar het typen van teksten is vaak wel een
probleem. Daarom hebben we een typecursus ingekocht. Alle leerlingen van de school mogen tot het eind
van het cursusjaar de typecursus volgen. Ze kunnen zowel op school
als thuis met hun licentie werken.
Ook op school zullen we aandacht besteden aan het leren typen,
maar we hebben natuurlijk per groep maar 3-4 computers beschikbaar.
Voor het vlot leren typen is veel oefening nodig, en daarom is het van belang, dat u uw kind stimuleert om
thuis op de computer te oefenen.

4. Pilot naschoolse sportactiviteiten op de het schoolplein van De Egelantier
Tot ons grote plezier kunnen wij in het nieuwe jaar naschoolse sportactiviteiten
aanbieden op ons schoolplein. Buurtsport coach Jeroen Smidt heeft voor ons
geregeld dat er op donderdag 11, 18 en 25 januari van 15.30 tot 16.30 uur
workshops tennis worden gegeven.
Dit sport aanbod is een pilot van drie weken om te zien of er voldoende kinderen
geïnteresseerd zijn om mee te doen en ook om te inventariseren welke sporten
de kinderen zouden willen doen. De workshops zijn geheel gratis en voorlopig
geschikt voor kinderen van de groepen 5 t/m 8, dus in de leeftijd vanaf 8 jaar. Indien dit goed loopt, dan
wordt er ook bekeken of er een sportaanbod kan komen voor jongere kinderen.
Ook kinderen van andere scholen mogen deelnemen, het is dus een buurtactiviteit.
Vooraf aanmelden is niet nodig, dus gewoon lekker sportief meedoen!

5. Weet u dat…?
… nog niet voor alle leerlingen de ouderbijdrage betaald is?
…dat de eerste betalingstermijn op 1 januari 2018 verstreken is?
… we benadrukken dat het belangrijk is dat het geld betaald wordt, want de december maand is niet alleen
voor gezinnen een dure maand, ook de school maakt veel extra kosten.
… de bijdrage voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 6 €55,00 bedraagt en dat we voor de
leerlingen van de groepen 7 en 8 graag €100,00 ontvangen.
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Wij verzoeken u de ouderbijdrage voor 1 februari 2018 over te maken op:
IBAN nr. NL84 INGB 0009 0319 24 ten name van Ouderraad Egelantier, onder vermelding van de
naam en groep van uw kind en het onderwerp ‘ouderbijdrage schooljaar 2017/2018’.
… de actie voor het Voedsel Loket Almere donderdag 21 december afloopt?
… het team op maandagmiddag 22 januari een studiemiddag heeft? Het team gaat die middag aan het werk
over het geven van feedback aan de leerlingen. Ook gaan we het project voorbereiden dat op 20 februari zal
starten.

6. Bent u ambassadeur voor de school?
We zouden het erg fijn vinden wanneer u reclame maakt voor onze school. We hebben dit jaar veel meer
kleuters ingeschreven dan voorgaande jaren, maar we zouden nog graag meer leerlingen willen hebben.
Dus bent u tevreden; vertel het anderen. Bent u ontevreden vertel het ons. Want dan zullen wij
van alles doen om u weer tevreden te kunnen stellen!

7. Tips van de brandweer voor vuurwerk: Laat je niet verrassen!


Lees de gebruiksaanwijzing van tevoren



Draag een veiligheidsbril



Gebruik een aansteeklont

 Houdt afstand
Er is ook een website:www.4vuurwerkveilig.nl

8. Nieuws van Kiekeboe
Beste ouders en kinderen,
Na het afsluiten van het Sinterklaasfeest, zijn wij druk met het voorbereiden voor het Kerstfeest bij de BSO. Wij hebben de juf geholpen
met het versieren van de groep, met de kerstboom en we hebben geknutseld. Tussen alle activiteiten door worden er ook mooie liedjes
gezongen.
Vorig week hebben we buiten met sneeuw gespeeld, echt heel leuk. Dikke pret. En de juf... zij was aardig besneeuwd.
Op vrijdag 22 december hebben wij onze kerstbrunch van 12:00u tot 13:30u met lekkere hapjes.
De BSO sluit vrijdag 22 december 2017 om 14:00u. Dinsdag 2 januari 2018 zijn we om 7:00u geopend.
Wij wensen iedereen een fijne kerst/vakantie en jaarwisseling. En een gezond 2018.

Ook in het nieuwe jaar staan wij met plezier voor u klaar!
Groetjes, team BSO Kiekeboe

9. Nieuws van Tierelier
Thema : Kerstmis/lichtjes
Sinterklaas is het land weer uit en de Kerstman heeft zich meteen aangekondigd. Met de onmisbare hulp
van de geweldige en fanatieke OC moeders is de groep weer prachtig in kerstsfeer versierd.
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Dit jaar hebben we gekozen voor een kindvriendelijke boom, zonder breekbare kerstversiering. De peuters
hebben een kerstklok geverfd en zelf in de boom opgehangen.
De begrippen bij dit thema zijn: De kerstboom, Het versieren, De lichtjes, De kerstbal en De kerstklok.
De boeken die u kunt lezen met uw kind(eren) zijn:
Jet Boeke- Dikkie Dik Kerstmis
Kathleen Amant- Anna en de kerstboom
Monika Maas- Bobbi viert Kerst
Dick Bruna – Kerstmis
Lucy Cousins- Kerstsneeuw voor Muis
Jon Prater- Is het al Kerstmis
Ook mogen de kinderen alleen of met ze tweeën de kleine kerstboompjes versieren. Op de tafels liggen
tijdens de spelinloop kerstpuzzels, in de huishoek liggen de kerst verkleedkleren klaar. En de kerstman wordt
ook niet vergeten tijdens het spel.
Ouderactiviteit 11 en 12 december
De Ouderactiviteit was weer erg geslaagd ,de dennenappels zijn mooie kerstbomen
geworden.
Bedankje
Ook willen wij de OC moeders bedanken voor hun enthousiaste hulp, samen met jullie is elk
thema altijd een succes geworden.
Foto’s
Alle foto’s kunt u terug vinden op www.mijnalbum.nl
Kerstvakantie
De kerstvakantie is vanaf vrijdag 22 December 2017 t/m zondag 7 Januari 2018
Wij wensen alle kinderen en ouders fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Yuli en Sandra
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