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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november 2017. Indien u na het lezen nog vragen heeft, neem
dan gerust even contact met ons op (010-4168762).
Wijziging data Kerstvieringen
De wintertijd is ingegaan en dus kijken we ook alweer vooruit naar de kerst. Dit jaar zal het kerstfeest
voor de laatste maal in de Antwoordkerk plaatsvinden. Hier wordt u uiteraard in een later stadium
verder over geïnformeerd. Let wel: in tegenstelling tot een eerder bericht zijn de data voor de
kerstvieringen:
- dinsdag 19 december 19.00 uur groepen 1 t/m 3
- woensdag 20 december 19.00 uur groepen 4 t/m 8
Kinderkoor Middelpunt - kerstproject
Ook dit jaar willen we weer een fantastisch kinderkoor vormen om die avond een aantal liedjes samen
te zingen. Binnenkort zal hiervoor een opgaveformulier worden uitgedeeld. Dit project zal bestaan uit
4 workshops op vrijdagmiddagen: 24 november, 1, 8 en 15 december.
Wat zou het leuk zijn om een klein combo als begeleiding te kunnen gebruiken. Wij zoeken
gevorderde muzikanten, die het leuk vinden om ons hierbij te ondersteunen (bij voorkeur een pianist,
gitarist, drummer, bassist). Heb je vragen of wil je je direct aanmelden, stuur dan een mailtje naar
administratie@pomiddelpunt.nl .
Samenwerkingsdag met ouders
Het Middelpunt wil de samenwerking met ouders een impuls geven. Deze samenwerking is goed voor
het leren en het plezier van alle kinderen.
Samen met CPS Onderwijsontwikkeling (een adviesbureau voor het onderwijs) werkt Het Middelpunt
aan een betere samenwerking tussen ouders en school. We noemen dit ouderbetrokkenheid 3.0.
Daarom organiseren we op maandag 22 januari een speciale dag voor alle ouders en het hele team.
Het is een actieve dag, waarbij we met elkaar werken aan nieuwe inzichten voor de school!
Wij willen u graag uitnodigen voor deze dag. Deze samenwerkingsdag kan alleen een succes worden,
als zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn. We hopen dan ook, dat u ook kunt komen! Voor ouders die
op de samenwerkingsdag komen, zullen we opvang proberen te regelen.
Schoolpleinen project
Eind vorig jaar hebben de leerlingen een mooi bedrag opgehaald met de kerstkaartenactie. Wij hebben
inmiddels van dit geld een projectbureau de opdracht kunnen geven om een ontwerp te gaan maken
voor onze schoolpleinen.
Binnenkort zullen wij met een speciaal lesprogramma de kinderen vragen na te denken over wat zij
graag op het schoolplein zouden zien. Daarbij willen we de kinderen laten nadenken over de leuke
kant, maar ook de praktische en financiële kant.
Dat laatste aspect is uiteraard niet het minst belangrijke binnen dit project en wij zullen ons dan ook
gaan oriënteren op sponsoring van bedrijven en fondsen. Mocht u hiervoor tips of ideeën hebben, dan
horen wij dit graag van u! U kunt de directeur, de adjunct-directeur of een MR lid aanspreken of
natuurlijk even een mailtje sturen.
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Uitnodiging ‘kijkuurtje’
Op vrijdag 17 november worden alle ouders vanaf 11.45 uur uitgenodigd voor het ‘kijkuurtje’. U kunt
dan het werk van uw kind(eren) in de klas komen bekijken. Uw kind mag zelf zijn of haar werk aan u
laten zien en erover vertellen.
Nieuw MR-lid
Medezeggenschapsraad
Begin oktober zijn er verkiezingen geweest voor de vrijgekomen plek in de MR voor ouders. Deze
verkiezing is gewonnen door Ron de Jong en wij willen hem daarmee hartelijk feliciteren en veel
succes wensen. De MR van onze school bestaat nu weer uit zes personen. Hiervan vertegenwoordigen
drie personen de ouders van de leerlingen van onze school en de andere drie leden van de MR
vertegenwoordigen het personeel.
De MR leden.
Namens de ouders:
Esther Budding
Sjoerd Naujoks (voorzitter)
Ron de Jong

Namens het personeel:
Patty Zonneveld
Eline Salomons
Jolanda van Vlissingen

Afhalen boekjes kinderboekenweek
Boekjes van het zgn. ‘kinderboekenweekgeschenk’ kunt u ophalen met bonnetje bij Lies, onze
conciërge . Dit kan uiterlijk tot en met maandag 13 november!
Nationaal schoolontbijt
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het Nationaal Schoolontbiit. We ontbijten vrijdag 10
november met alle kinderen op school. U kunt uw kind deze dag dus voor één keer zonder ontbijt naar
school sturen.
In de week van Het Nationaal Schoolontbijt ontbijten elk jaar zo’n 500.000 kinderen samen op ruim
2.500 basisscholen. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten. Kijk voor
meer informatie op www.schoolontbijt.nl .

J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA

november/ december 2017

Vr. 10 november
Vr. 17 november
Di. 5 december
Ma. 18 december
Di. 19 december
Wo. 20 december
25 december t/m 5 januari
Ma. 22 januari
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Schoolontbijt
11.45 – 12.15 uur ‘Kijkuurtje’
Sint-viering
- Alle kinderen ’s middags vrij
Studie-middag - Alle kinderen zijn ’s middags vrij
’s Avonds Kerstviering gr 1 t/m 3
’s Avonds Kerstviering gr 4 t/m 8
Kerstvakantie
Samenwerkingsdag met ouders- Alle kinderen zijn die dag vrij
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