Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt nummer 4 van de St. Thomasluiden. Wij wensen u veel
leesplezier toe.
De agenda voor de maand december:
Dinsdag 5 december:
St. Nicolaasfeest; kinderen om 12 .00 vrij van school
Woensdag 7 en 21 december (11.45-13.15 uur), donderdag 8 en 22
december (14.15-15.45 uur):
- typelessen
Zondag 4 december:
2e zondag van de Advent
Woensdag 7 december:
10.30 uur: Leerlingenraad
Zondag 11 december:
3e zondag van de Advent
Zondag 18 december:
4e zondag van de Advent
Woensdag 21 december:
17.00-20.00 uur: Kerstmarkt
Vrijdag 23 december: kinderen 11.45 uur vrij
Kerstviering op school

op school. De leerkrachten delen de brillen dan uit aan de kinderen
en zullen stil staan bij veilig gebruik van vuurwerk.

De volgende Sint Thomasluiden
verschijnt 23 december 2016

Nieuws vanuit de MR Sint Thomasschool
Onderwerpen die in de laatste MR-vergadering zijn besproken:

Vuurwerkbrillen
Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 hebben we vuurwerkbrillen
aangevraagd. De oog-poli van het MCL bood ze gratis aan voor de
kinderen van groep 8 maar omdat we ook een 7-8 combinatie
hebben, is het ons gelukt ook de kinderen van groep 7 in de actie te
betrekken. In de week van 12 december zullen ze worden afgeleverd

-De kerstviering.
Een aantal ouders vraagt zich af waarom de traditionele kerstviering
in de Dominicuskerk dit jaar niet doorgaat. Dit heeft te maken met
het feit dat het team de afgelopen jaren heeft geconstateerd dat
door de steeds massaler wordende viering de inhoud daarvan aan
waarde en intimiteit verliest. Omdat er een kerstmarkt wordt
georganiseerd en er meer dan voldoende gelegenheid is voor de
kinderen om zich op hun “kerstbest” aan de belangstellenden te
laten zien, is besloten om dit jaar een aantal vieringen te houden in
het speellokaal van school. Daarbij zullen verschillende groepen aan
elkaar worden gekoppeld en samen kerstmis vieren. Het team kan
dan dit jaar benutten om te onderzoeken hoe we in de toekomst een
kerstviering kunnen organiseren waarin wel de verbinding met elkaar
wordt gelegd zonder dat het intieme karakter van de viering daar
onder lijdt. Mocht u suggesties hebben dan nodigen we u uit dit met
ons te delen.

-Naar aanleiding van de ouderavond in oktober over ‘actief
ouderschap’ komen de SchoolAdviesCommissie (SAC) en MR bijeen
op 8 december 2016. Er wordt een projectgroep geformeerd rond dit
onderwerp waar belangstellende ouders zitting in kunnen nemen.
Een oproep volgt naar de ouders toe.
-De IKC-vorming (Integraal kindcentrum) gaat de komende maanden
stappen maken. Er is al meedere jaren een verregaande
samenwerking met Sinne Bach (PSZ en BSO aan de overkant). Deze
samenwerking brengt een verbetering in de doorgaande lijn van de
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. De stappen die de
komende periode worden gemaakt worden besproken met de MR en
worden in nieuwsbrieven gedeeld met de ouders.

te vertellen hebben. Vol verwachting klopt ons hart….. De brief met
alle informatie is vrijdag 25 november verspreid onder de kinderen.
Nog enkele mededelingen betreffende het Sinterklaasfeest



De kinderen hoeven op 5 december geen fruit en drinken
mee. Er wordt voor het een en ander gezorgd.
We beginnen maandag 5 december om 8.15 uur. Alle
kinderen zijn om 12.00 uur vrij. (Dus een kwartiertje later!)

Vijfde kleutergroep
De ouders van alle kleuters hebben vrijdag 25 november jl.
onderstaand bericht ontvangen via de mail:
Het is een bekend gegeven dat in de loop van het schooljaar de
kleutergroepen steeds groter worden. Afhankelijk van de start van
het schooljaar en de toestroom van het aantal nieuwe kleuters
naderen we doorgaans in de tweede helft van het schooljaar de 30
kinderen per groep. Ook dit schooljaar is dat weer het geval.
Elk schooljaar proberen we in te spelen op die actuele situatie en
afhankelijk van de financiële middelen wordt dan actie ondernomen,
zodat we de kinderen zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen
in hun ontwikkeling.
In het verleden plaatsten we vanaf de voorjaarsvakantie een aantal
oudste kleuters in het lokaal bij groep 3, de zogenaamde 2-3combinatie. Dit was een betrekkelijk klein aantal kinderen, omdat de
instroom van nieuwe kleuters in die jaren beduidend lager was. Tot
het jaar 2010 namen we niet meer dan 32 kinderen per jaar aan. Van
deze aannamestop hebben we door de bouw van een nieuwe wijk bij
school en door het veranderde aannamebeleid van onze Bisschop
Möller Stichting toen afstand gedaan.
Vorig jaar konden we op vier ochtenden een leerkracht inzetten die
afwisselend met kinderen uit alle vier kleutergroepen aan het werk
ging in een lokaal van Sinne Bach. Voor de periode van januari tot
aan de zomervakantie hebben we de mogelijkheid om een leerkracht
voor de hele week aan te stellen. Dit betekent dat we na de
kerstvakantie gaan starten met een vijfde kleutergroep. Momenteel
zijn we druk bezig om hier een weloverwogen invulling aan te kunnen
geven en worden verschillende mogelijkheden onderzocht.
Op woensdag 7 december sturen we u een brief met de stand van
zaken op dat moment. Het is de bedoeling dat we u dan verder
meenemen in het proces. Op dat moment hopen we meer
duidelijkheid te hebben over een aantal praktische zaken, zoals de
ruimte die we hiervoor gaan gebruiken en de personele invulling.

Opbrengst Kinderpostzegels
Onlangs kregen we bericht van de Stichting Kinderpostzegels waarin
ze ons vertelden wat de kinderen van de groepen 7 en 8 van de St.
Thomasschool hadden verkocht.
Het uiteindelijke eindresultaat was:
Groep 7:
€ 3045,39
Groep 7-8:
€ 3437,16
Groep 8:
€ 3085,75
Totaal:
€ 9568,30
Een prachtig resultaat waardoor heel veel kinderen in Nederland en
het buitenland kunnen worden geholpen.
In heel Nederland is het enorme bedrag van € 9, 3 miljoen bij elkaar
gebracht.
Een woord van dank voor de kinderen van groep 7 en 8 is hier zeker
op zijn plaats!

Kerstbomenactie
Het is nog niet zo ver, maar misschien is het wel handig om de datum
vast te vermelden:
De Kerstbomenactie vindt dit jaar plaats op 11 januari 2017.
Plaats van inzameling: De Albertine Agnes school
In de Sint Thomasluiden van 23 december volgt meer informatie.

Bijlagen:
-ouderbrief Kwink
-verslag ouderavond Actief Ouderschap

Vol verwachting klopt ons hart….
Maandag 5 december hopen we Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op
school te begroeten. We zijn al druk bezig liedjes in te oefenen. De
strooipiet is geweest en we hebben de schoen mogen zetten op
school. Wij zijn benieuwd wat de Sint en zijn Pieten ons dit jaar weer

