Trefwoord
Deze maand werken we over meetellen. Wat is dat meetellen? Wanneer tel je mee en wanneer
niet? Uit de bijbel vertellen we over Zacharias en gaan we ons voorbereiden op het kerstverhaal.
Daar leren we dat iedereen mee telt ieder op zijn of haar eigen manier.
Verlof
Het zwangerschapsverlof van juf Joanne is ingegaan. Zij wordt vervangen door juf Maaike en
meester Ardi. Wij wensen haar een fijne tijd toe waarin ze uit kan rusten en toeleven naar de
geboorte van haar kind.
Sinterklaas/Kerst
Op dinsdag 4 december komt Sinterklaas op school. We hopen een hele gezellige dag te hebben.
Op donderdag 20 december vieren we met elkaar het kerstfeest. U krijgt hier nog meer informatie
over.
Kerstvakantie.
Alle kinderen zijn vrij vanaf 22 december tot en met 6 januari. Wij wensen iedereen hele goede
kerstdagen en een veilig en goed begin van 2019!
VOS-formulieren
Wanneer u nog formulieren heeft van de gemeente over een vergoeding van de ouderbijdrage wilt u
die dan zo spoedig mogelijk op school inleveren? U kunt in januari ook zelf bij de gemeente een
vergoeding aanvragen , voor vragen hierover kunt u bij juf Simone of juf Gea terecht.
Wij helpen je kind graag met het huiswerk.
Huiswerk maken hoort bij naar school gaan. Veel kinderen vinden dat niet leuk. En als ouder is het
soms moeilijk om je kind erbij te helpen. Daarvoor is de huiswerkbegeleiding in Het Pand. Je kind
mag op maandag, woensdag en donderdag naar Het Pand komen. Vanaf half 4 t/m half 6 zijn er
twee studenten die huiswerkbegeleiding geven. Ook staan we klaar als de hulp wat meer is dan het
huiswerk van de week. Denk bijvoorbeeld aan extra hulp bij rekenen of taal. Deelname is gratis.
In het kort: maandag, woensdag en donderdag van half 4 t/m half 6, Het Pand, Madoerastraat 16 in
speeltuin DIB. Vragen: stel ze gerust aan Jan Waanders 06-247
Spreekuur Wij team
Elke maandagochtend zal Petra Molegraaf van het Wij team Oosterparklaan aan de Rosensteinlaan
aanwezig zijn vanaf 8.10 uur tot ongeveer 9.30 uur. U kunt met haar in gesprek over alle vragen die u
heeft omtrent uw kind. Voor meer informatie over Wij en de agenda van de activiteiten kunt u kijken
op internet bij Wij Oosterparkwijk (https://wij.groningen.nl/wij-in-de-buurt/wij-oosterpark) of Wij
Korrewegwijk. (https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-korrewegwijk)

Even voorstellen

...

Mijn naam is Ardi Sanwikrama en ik ben al een poosje aan het werk aan
de Rosensteinlaan.
Ik heb heel lang gewerkt in het bioscoopbedrijf, maar heb daarnaast altijd wel ingevallen op scholen.
Ik heb nu de kans gekregen om op De Kleine Wereld te mogen werken en heb mijn baan bij de
bioscoop opgezegd na 19 mooie jaren. Voor mij is het nu tijd voor wat 'anders'!
Mijn hobby's zijn: (uiteraard) films kijken, reizen, voetballen en leuke dingen doen met mijn gezin. Ik
ben getrouwd met Dominique en samen hebben we een zoontje van 3 jaar, Kai.
Maandag en woensdag sta ik voor groep 4/5. Donderdag en vrijdag sta ik voor groep 7/8.
Computer/laptop nodig?
Zit uw zoon/dochter in groep 6, 7 of 8 en moet hij/zij straks een spreekbeurt o.i.d. voorbereiden?
Dan is het wel zo gemakkelijk dat er thuis een computer is. Mocht u thuis geen computer hebben,
dan kunt u contact opnemen met Gea of Simone, onze brugfunctionarissen. Zij kunnen samen met u
tijdelijk een computer/laptop lenen via Dig050. Bevalt dit goed, dan is de kans groot dat u een
tweedehands computer kunt krijgen van Dig050. Kom snel langs om dit te regelen!
Cadeaupas.
De gemeente Groningen biedt u, als lid van de Stadjerspas, de mogelijkheid om gratis een cadeaupas
voor uw kind(eren) op te halen. Als extraatje voor de komende feestdagen. Dat is toch mooi
meegenomen! Wat houdt de cadeaupas in:
o De cadeaupas is een pas met een waarde van €25,- ( als uw kind op 19 november 2018 in de
leeftijd is van 3-9 jaar) en € 50,-- (als uw kind op 19 november 2018 in de leeftijd is van 10 t/m 17
jaar)
o De cadeaupas kunt u gebruiken tot 30 juni 2019, hierna vervalt het tegoed.
o De cadeaupas kunt u gebruiken voor kleding en sport en spelartikelen voor uw kinderen.

Kom de cadeaupas ophalen bij het WIJ-team in de buurt! De cadeaupas ligt voor u klaar bij het WIJteam in uw buurt. Kom gezellig samen met uw kind(eren). U kunt informatie over allerlei
(gemeentelijke) regelingen ontvangen en er zijn activiteiten voor kinderen. Ook staat er
koffie/limonade met wat lekkers klaar! Bij welk WIJ-team kan ik terecht? Zie de tabel voor de datum
en het adres waar u de cadeaupas kunt ophalen. Wilt u een wachtrij vermijden? Kom dan een uur na
de aanvangstijd. Kunt u niet op de dag in uw buurt? Dan kunt u ook volgens bijgaande tabel naar een
ander WIJ-team in de stad

Wat moet u meenemen:
1. Deze uitnodigingsbrief,
2. Een identiteitsbewijs van uzelf,
3. Uw Stadjerspas sleutelhanger of de QR-code op uw smartphone.
Margedagen, kinderen groep 1 t/m 8 vrij:
4 februari 2019
23 april 2019

11 juni 2019
17 juni 2019

12 juli 2019

Vakantierooster 2018 – 2019 voor ouders en kinderen
kerstvakantie
22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
voorjaarsvakantie

16 februari tot en met 24 februari 2019

Meivakantie

27 april tot en met 5 mei 2019

Zomervakantie

13 juli tot en met 25 augustus 2019

Vrije dagen:
19 april

Goede Vrijdag

22 april

Tweede Paasdag

31 mei

Dag na Hemelvaart

10 juni

Tweede Pinksterdag

