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Kerstviering (leerlingen zijn ‘s middags om 14:15 vrij)
Laatste schooldag 2018
Kerstvakantie
eerste schooldag nieuwe jaar.

Pluim van de maand

De pluim gaat deze keer toch wel naar alle kinderen. Ondanks alle drukte die
de decembermaand altijd met zich meebrengt, hebben zij er samen met ons
weer een heerlijke gezellige tijd van gemaakt. Dank jullie wel!! En ook die
laatste week wordt vast top!!!!

Sinterklaas was weer gul dit jaar!!

Vol spanning stonden ouders en kinderen op 5 december
op het schoolplein te wachten op de komst van
Sinterklaas. Gelukkig had de Sint vervoer via de
Maatschappij van Weldadigheid kunnen regelen , zodat
Amerigo een dagje rust kon nemen. Helaas leek de
ontvangst echter in het water te vallen, want meester
Albert was nauwelijks verstaanbaar vanwege een
haperende geluidsinstallatie. Net toen het even weer beter leek te gaan, kwam er rook uit de
installatie en kon meester Klaas Jan net op tijd wegduiken om een veilig plekje te zoeken. Een
korte pauze werd ingelast om reparatiewerkzaamheden te kunnen verrichten, maar toen nam
Sinterklaas resoluut het initiatief. De verbazing was duidelijk in zijn stem te horen toen hij zich
hardop afvroeg of wij zijn cadeau aan ons nog niet gevonden hadden. Het duurde niet lang of
enkele kinderen wisten de cadeaus te vinden en in een mum van tijd werd er een splinternieuwe
geluidsinstallatie opgebouwd. Een geweldig cadeau waar we erg blij mee zijn en zo zie je maar:
Sint weet alles!!! Al hebben wij het vermoeden dat de ouderraad stiekem een verlanglijstje voor
ons in Spanje heeft bezorgd.
Daarna ging het feest in het speellokaal en de klassen verder. In een
ontspannen sfeer deden kinderen spelletjes, werden gedichten
voorgelezen en surprises uitgepakt. Surprises waar door alle kinderen
(en wij vermoeden ook door ouders) veel zorg aan was besteed en die
de dag daarvoor op de surprisekijkmiddag al door velen waren
bewonderd.
Al met al kijken we weer terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest, bedanken we de Sint en
zijn Pieten en de organisatie en zeggen we oprecht: Dag Sinterklaas! Graag weer tot volgend jaar!
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Bezoek tandarts arts

We merken dat er steeds vaker leerlingen onder schooltijd afwezig zijn vanwege een bezoek aan
tandarts of arts. We willen u vragen om de afspraken voor uw kind bij de tandarts of arts zoveel
mogelijk na schooltijd te plannen.

Verlofaanvraag

Op de website van de school kievitshoek.talentwesterveld.nl kunt u het formulier vinden waarop
u verlof kunt aanvragen voor uw kind/kinderen. Ook in school treft u een postvakje ‘
verlofaanvragen’ bij het kopieerapparaat. We verzoeken u om de ingevulde exemplaren in te
leveren bij Albert of Jaccolien. Mochten zij niet aanwezig zijn, dan graag inleveren bij de
leerkracht. U krijgt een mail met daarin een reactie op uw verlofaanvraag.

Even voorstellen
Mijn naam is Kelly Hugen, ik ben 18 jaar en ik woon in Hoogeveen. Ik loop van
november tot juli stage op OBS de Kievitshoek. Op dinsdag bij juf Heleen in groep
3/4 en op woensdag bij juf Miriam in groep 1/2. Ik doe de MBO opleiding helpende
zorg en welzijn aan het Alfa college in Hoogeveen en later wil ik graag met kinderen
werken. Als u vragen heeft, kunt u die gerust stellen.

Vervanging leerkrachten wordt steeds moeilijker

Ook in onze regio wordt het steeds moeilijker om bij ziekte van leerkrachten tijdig vervanging te
regelen. Hiermee komt er druk te liggen op de continuïteit van het onderwijs. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief treft u een schrijven vanuit het bestuur van Stichting Talent om ouders mee te
nemen in deze problematiek.
Ondanks de krapte op de markt, hebben wij gelukkig nog niet hoeven besluiten om kinderen
naar huis te sturen en we hopen dat we dat ook kunnen voorkomen door eerst naar andere
oplossingen te zoeken. Voor welke oplossing echter ook gekozen wordt, het zal altijd flexibiliteit
van leerkrachten, kinderen en mogelijk dus ook ouders vragen. Wij vragen uw begrip daarvoor.

:
Meer informatie over onderstaande items is te vinden op het informatiebord in school

Survival cursus Roots In Nature
Aankomende januari start er weer een survival cursus bij Roots In Nature. Deze keer met het
thema winter. Want hoe overleef je in de winter als er zo weinig te eten is? En wat moet je doen
om je zelf warm te houden? Tijdens deze cursus kijken we ook naar alternatieve manieren om
vuur te maken, zoals het gebruiken van de vuurboog waarbij je middels wrijving warmte creëert.
Verder komen noodsignalen aan bod, denk hierbij bijvoorbeeld aan een heel groot vuur met veel
rook. Vliegtuigen kunnen dit vanuit de lucht heel goed zien. Wil jij graag mee doen? Kijk dan snel
op www.rootsinnature.nl

