Nieuwsbrief SBO De Driesprong
Nieuwsbrief december
Beste ouder(s) en / of verzorger(s),
Koffiemiddag
Maandag 27 november organiseren we weer een thema
bijeenkomst (koffiemiddag) voor ouders. Uiteraard wilt u
het beste voor uw kind. Ook op het gebied van leren. Op
school krijgen de leerlingen alle lesstof aangeboden en is er
ruimte om te oefenen. Maar vaak is het goed dat uw kind
thuis nog even extra aan de slag gaat met die onderdelen
van het lesaanbod waar hij of zij moeite mee heeft.
Het thema van deze bijeenkomst:
Hoe kunt u uw kind thuis motiveren en ondersteunen bij
het maken van huiswerk.
Wanneer: maandag 27 november 2017
Waar: Centrale hal
Tijdstip: van 13.15 tot 14.15 uur

Tijdens de koffiebijeenkomsten staat een
specifiek onderwerp centraal, waar wij als
school veel belang aan hechten. Onlangs
hebben we onze leeropbrengsten bekeken.
Hierbij hebben we nagedacht hoe we de
resultaten van de kinderen nog verder
kunnen verbeteren. Huiswerk is hierbij een
belangrijk punt. Veel lezen met de
kinderen thuis, thuis oefenen op de
computer voor rekenen of begrijpend
lezen, regelmatig een paar minuten flitsen
met uw kind. Slechts enkele voorbeelden.
Maar niet alleen wat u kunt doen thuis,
ook tips om uw kind te stimuleren of
enthousiast te maken voor het maken van
het huiswerk komt aan de orde.

Identiteitskaart (kopie)
Voor de juiste bekostiging, hebben wij een kopie nodig van de identiteitsbewijzen van de ouders van
onze leerlingen. In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om een kopie van uw
identiteitsbewijs in te leveren op de administratie. Heeft u dit nog niet gedaan, verzoeken wij u
nogmaals om dit te doen. Wij zullen u hiervoor ook persoonlijk benaderen. Uiteraard is het mogelijk
op school een kopie te maken. Wij danken u alvast voor uw medewerking.
Project levensbeschouwing
20 november zijn we gestart met het project ‘Samen leven’. Tot aan de kerstvakantie leren we de
leerlingen over kennis en vaardigheden die nodig zijn om samen te kunnen leven. In de maatschappij
maar ook natuurlijk op het schoolplein. Iedereen is anders, denkt of gelooft anders, maar toch
moeten we het samen doen. Hoe hebben mensen dat vroeger gedaan. En wat is er nu voor nodig?
Tijdens deze weken besteden we extra aandacht aan het Christendom. Zo leren we aan de hand van
voorwerpen meer over het christendom, krijgen we les over onderwerpen die te maken hebben met
samen leven en samen werken en gaan we op vrijdag 22 december op bezoek bij de katholieke en
hervormde kerk van Sloten.
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Kerstviering en sinterklaasviering
Sinterklaas zullen we dit jaar vieren op dinsdag 05 december. Net zoals eerdere jaren, hanteren we
de richtlijnen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de invulling van ons sinterklaasfeest.
We hopen weer op een gezellig feest, waarbij alle kinderen plezier hebben en kunnen genieten van
de activiteiten. De kerstviering zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 21 en vrijdag 22 december.
Donderdag 21 december is het traditionele kerstdiner op school. Vanaf 17:00 zijn alle leerlingen
welkom in hun mooiste outfit. Samen met elkaar verzorgen ze het kerstdiner. Iedereen neemt iets
lekkers mee van huis. Om 18:30 verwachten we alle ouders op school om hun kind op te halen.
Uiteraard mag u in de centrale hal wachten op uw kind. Zoals ieder jaar, zijn er ook vast dit jaar
hapjes over waar de kinderen mee rond zullen gaan.
Vrijdag 22 december is een normale lesdag en moeten de kinderen gewoon naar school! Deze dag
zal in het teken staan van kerst en het vieren van kerst. We bezoeken vandaag de twee kerken in het
dorp en zullen allemaal leuke opdrachten doen in het kader van kerstmis. Kortom we sluiten het jaar
op een feestelijke manier af. Om 14:15 zijn de leerlingen vrij en begint de kerstvakantie.
Schoolfoto
Vorige week heeft uw kind zijn of haar schoolfoto mee naar huis gekregen. Wij hopen dat u allemaal
in de gelegenheid bent geweest de foto’s te bestellen. Mocht u nog vragen hebben rondom het
bestelproces, neemt u dan contact op met de school.
Ouderraad
OPROEP!!!
OPROEP!!!
OPROEP!!!
OPROEP!!!
Meedenken en meehelpen bij de organisatie van diverse activiteiten over de school? Wij zoeken
ouders die tijd en zin hebben een ouderraad te formeren op de Driesprong. Ouders in de ouderraad
houden zich meestal bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten, maar ook met zaken die
vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Uiteraard kan de ouderraad in overleg met directie
en MR zelf invulling geven aan deze rol. Heeft u interesse, neem dan contact op met de school.
Belangrijke data in november
Datum
Maandag 27 november

Dinsdag 05 december
Woensdag 13 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Vanaf Zaterdag 23 december

Activiteit
Koffieochtend: thema
verantwoordelijkheid: Uw kind
helpen met (t)huiswerk
Sinterklaas
Studiedag

voor wie:
Ouders

Kerstdiner van 17:00 – 18:30
Kerstfeest op school
08:45 – 14:15 (normale lesdag)
Kerstvakantie

Alle leerlingen
Alle leerlingen

Alle leerlingen
Vrije dag voor de leerlingen

Alle leerlingen

