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Belangrijke data:
Deze week...
Zijn we klaar voor het Sinterklaasfeest! En hebben we vandaag de
eerste kaars aangestoken van onze Adventskrans.
Swim Move
Data tot de kerst:

8 december 6,7,8
15 december 3,4 en 4,5
12 januari 6,7,8

Luizencontrole:
Maandag 11 december
We zijn bijna luisvrij!
Tweede Advent:
Maandag 11 december

Het Sinterklaasfeest
Morgen 5 december komt Sinterklaas op onze school! Wat hebben
we er een zin in! Om kwart over 8 gaan de kinderen eerst even naar
hun klas en als groep gaan we dan naar buiten om Sinterklaas op te
wachten…. Vol verwachting klopt ons hart! U bent van harte welkom
bij de aankomst voor school.
’s Middags zijn de kleuters vrij. De leerlingen van groep 5 t/m 8
gaan ’s middags een uurtje zwemmen. Dus zwemkleding mee!
En woensdag mogen de kinderen hun speelgoed mee naar school
nemen. We organiseren die ochtend een speeluurtje. Let wel: neem
het alleen mee als je wilt dat andere klasgenootjes ook aan je
nieuwe spulletjes mogen zitten….

Sinterklaasfeest!
Het maken van foto’s
Dinsdag 5 december
Met alle komende activiteiten worden er ook weer veel foto’s
Let op:
De kleuters zijn ’s middags gemaakt. Voor het Sinterklaasfeest heeft de Oudervereniging een
fotograaf geregeld. Wij vragen alle ouders zorgvuldig om te gaan met
vrij!
het maken van foto’s. En vooral ook het plaatsen van foto’s op
Facebook. Er zijn ouders die op school hebben aangegeven dat er
STAKING
geen foto’s van hun kinderen op Facebook geplaatst mogen worden.
Dinsdag 12 december
Daar houden we rekening mee en we vragen iedereen dat ook te
doen. Dus liever zelf geen foto’s van schoolactiviteiten op Facebook
KERST 2017
plaatsen.
Kerstfeest op
donderdag 21 december
tussen 16.00 en 17.30 uur Parkeren voor school
Iedereen welkom!
De meeste ouders parkeren hun auto, bij het ophalen van de
kinderen, op de parkeerplekken tegenover de school. Daar zijn we
Op onze website ziet u
blij mee want dat is een relatief veilige plek. Soms staan er auto’s
altijd de meest actuele
voor school geparkeerd. Dat is niet veilig! De kinderen moeten dan
foto’s en berichtjes die

eerder op Facebook zijn
geplaatst

Ludgerusschool
Kanjerschool!

tussen de auto’s door de weg oversteken. Ons verzoek is nogmaals:
Bij het brengen en ophalen parkeren op de parkeerterreintjes.
En fietsers graag op de grijze tegels. De rode tegels is fietspad.
Wilt u dat ook doorgeven aan pakes, beppes en de oppas?!
Bedankt voor uw medewerking!

Advent
De periode voorafgaand aan de kerst vieren we de Advent. In deze
donkere periode komt er iedere week een lichtje bij en zo komen we
steeds dichterbij het kerstfeest. Op school zullen we iedere
maandagochtend om 8.15 uur een kaars van de Adventskrans
aansteken; verhalen vertellen en een liedje zingen.
Dat betekent voor groep 6,7,8 dat de gymles iets later begint. De
leerlingen gaan de komende twee maandagen eerst naar school en
daarna naar de gym.

EHBO examen groep 8
Afgelopen week heeft groep 8 het examen EHBO gedaan. Ze hadden
daarvoor iedere week EHBO lessen onder begeleiding van
professionele EHBO-ers. Er moest theorie worden geleerd en veel
worden geoefend met verbanden, mitella’s e.d. Het oefenen is
beloond: alle leerlingen zijn geslaagd! We bedanken iedereen die
meegeholpen heeft bij de lessen en het afnemen van de examens.

Stakingsdag
Alle leerkrachten die lid zijn van de vakbond hebben een oproep
gekregen tot staking op dinsdag 12 december. Onze leerkrachten
zullen daar gehoor aan geven, net als vele collega’s van de BMS en
andere basisscholen in Nederland. Met de staking willen de
leerkrachten met name duidelijk maken dat het verschil in salarissen
tussen de verschillende vormen van onderwijs gelijk getrokken
wordt. Bovendien is de werkdruk erg hoog (en zij onderkennen dat
ook in andere overheidssectoren zoals in de zorg).
Ook op de St. Ludgerus wordt er die dag geen les gegeven en vragen
wij u om de kinderen die dag zelf op te vangen. We hebben contact
gehad met Kinderopvang Kids First: zij zijn die dag open voor de
ouders die een contract hebben met Kids First.

Kerstfeest
Op donderdag 21 december vieren we ons kerstfeest. Een groep
enthousiaste ouders is al druk bezig met de voorbereidingen. Samen
met Mariënacker organiseren we een prachtig feest en daarbij zijn
alle ouders natuurlijk van harte welkom. We vragen u ons nu al te
helpen met het verzamelen van glazen potjes waarin we
waxinelichtjes laten branden. De potjes mogen alvast mee naar
school. Alle ouders zijn welkom bij ons kerstfeest tussen 16.00 en
17.30 uur. Meer info volgt!

Nieuws van de Rolpeal: School van de week.
Wat houdt “school van de week “ in?
Als de basisschool van jullie kinderen tot “school van de week” is benoemd
mogen alle kinderen op vertoon van een “school van de weekkaartje”
komen zwemmen in zwembad de Rolpeal in Workum.
Dit kan op vrijdagavond tussen 19:00 uur en 20:30 uur voor een
gereduceerd tarief van € 2,-.
Kinderen die niet in het bezit zijn van een A diploma kunnen onder
begeleiding van een betalende volwassene komen zwemmen.
Natuurlijk kunnen kinderen op vrijdagavond ook komen zwemmen als hun
school niet aan de beurt is alleen dan betalen ze wel het gewone tarief.
Er is een hele avond voldoende toezicht en begeleiding om de kinderen in
de gaten te houden en een geweldige avond in het zwembad te bezorgen.
School van de week is een initiatief dat buiten schooltijd plaats vindt.
De school zelf is niet bij deze avond betrokken.

Uit vorige nieuwsbrieven
Traktaties
Het valt ons én ouders op dat er bij verjaardagen weer vaker op
snoep wordt getrakteerd….. Dat hebben we natuurlijk liever niet!
Graag gezonde traktaties bij verjaardagen…. Lekker toch?!

Gymtijden
Als er een Swim Move les gepland staat voor de bovenbouw: groep
6,7,8, dan is er GEEN gymles op de donderdag.
De groepen 3,4 en 4,5 blijven wel gymmen op de donderdag. Ook als
er zwemmen is op vrijdag.
Privacy
In onze schoolgids leest u over de voorwaarden waaraan school moet voldoen t.a.v. de wet
op de privacy. Wanneer u wilt dat er geen foto’s van uw kind op Facebook geplaatst mogen
worden, kunt u dat altijd aangeven.

Waar we in de nieuwsbrief schrijven ‘ouders’, bedoelen we ook ‘verzorgers’.

De nieuwsbrieven komen één keer per vier weken op de site en zijn
daar terug te lezen.

