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Zakelijke ouderavond
Op dinsdag 10 november heeft de (digitale) zakelijke ouderavond plaats gevonden. Vele
ouders konden mee praten en denken over zaken die op en rond school spelen. Ook zijn
er misschien nog ouders/verzorgers die vragen hebben aan de directie van onze school.
Deze vragen kunnen naar juf Wilma (wilma.zwart@gearhing.net) of naar meester Willem
(willem.zijlstra@gearhing.net) gemaild worden. Indien er meerder vragen zijn kan er een
online vragen uurtje georganiseerd worden. De vragen graag indienen voor woensdag 16
december.
Vieringen in December
Op donderdagochtend 3 december heeft onze Sinterklaas viering plaatsgevonden. De
ochtend begon met een telefoongesprek met Sinterklaas. Vervolgens konden alle
kinderen genieten van een voorstelling in de Tysker. Wij willen de culturele stichting van
Easterwierrum hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage hiervoor. Voor de
kinderen van de onder/midden bouw was er uiteraard ook een mooi cadeautje. De
leerlingen van de bovenbouw hadden een gezellige surprise ochtend in de groep. Al met
al een zeer geslaagde dag!
Op donderdag 17 december zullen wij ook op school weer kerst vieren. Hier ontvangt u
binnenkort de nodige informatie over.
Op vrijdag 18 december zal er geen vrijdagssamenwerking plaatsvinden, alle kinderen
gaan naar eigen school. Om 11.45u start voor alle kinderen de kerstvakantie!
Opnames In Europa
De aflevering van In Europa, waarvoor bij ons aan het begin van het jaar op school
gefilmd is, komt op a.s. zondag 6 december op de televisie. Het programma begint om
22:10 en is te zien op NPO2. De regisseur is nu nog bezig met de laatste beelden
bewerken en zal laten weten of alles volgens planning blijft verlopen. Ze zijn erg tevreden
over de opnames en hopen dat veel mensen gaan kijken!
Studiedagen en schoolvakantie schooljaar 2020-2021
In overleg met de MR zijn de volgende studiedagen voor komend schooljaar ingepland:
-maandag 8 februari
-10-11-12 mei
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
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Gearhing studiemiddagen kinderen komen 12.00 uur uit school:
- Donderdag 1 april
Schoolvakantie schooljaar 2020-2021
Kerstvakantie: maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
Koningsdag: dinsdag 27 april
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag: maandag 24 mei
Zomervakantie: start maandag 12 juli
Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:
week 50:

(sociaal-emotionele kennis) OPSCHEPPEN over……

week 51:

(sociale vaardigheden) REKENING HOUDEN MET ANDEREN

week 2:

(sociale vaardigheden/kennis) WENSEN ……TOEWENSEN….

week 3:

(sociale vaardigheden) ZEGGEN DAT JE HET NIET BEGRIJPT/BEGREPEN
HEBT
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Kalender

Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Maandag 21 dec t/m vrijdag 1 jan

Kerstviering
Geen vrijdagsamenwerking, 11.45u start
de kerstvakantie voor alle leerlingen.
Kerstvakantie, alle leerlingen vrij
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