Info nr. 4
29 november 2017
Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
Maandag 15 januari 2018 voor 09:00 uur

di 5 dec
ma 18 dec

SINTERKLAASFEEST
INLOOPSPREEKUUR
Inloopspreekuur GGD voor alle ouders
08.30uur - 09.30uur (St. Bavo)
ma 18 dec
MAANDBRIEF 4
do 21 dec
KINDEREN ZIJN OM 12.15 UUR UIT!!
KERSTVIERING om 17:00 uur
ma 25 dec t/m vr 5 jan KERSTVAKANTIE
vr 5 jan
11.00 uur Speelplaats vuurwerk vrij
maken olv Fedor

JANUARI 2018

Website: www.bsdenotenbalk.nl

Gr.7/8: Hendriklaan 1a, 3481VR Harmelen tel: 06-12709768

E-mail: notenbalk@bsdenotenbalk.nl
3481 VR Harmelen

Hendriklaan 9

Tel.: 0348-444000

DECEMBER

do 11 jan
ma 15 jan

di 16 jan
wo 17 jan

MR-VERGADERING
INLOOPSPREEKUUR
Inloopspreekuur GGD voor alle ouders
08.30uur - 09.30uur (Notenbalk)
OR-VERGADERING
INFO 5

Welkom op school:
- Mats Voogd
- Valerie van Breukelen
- Naomy Schriel
- Makayla Lockefeer

Vanuit team en directie
Aankomst Sinterklaas op de Notenbalk.
Dinsdag 5 december zal Sinterklaas de Notenbalk bezoeken. Samen met de kinderen van de
Horizon hopen wij rond half 9 de Sint met zijn Pieten te verwelkomen op het plein. (alle
kinderen blijven buiten en verzamelen zich in het vak van hun groep dat op het plein
getekend is) Hierbij bent u van harte welkom. Nadat de Sint en Pieten welkom zijn geheten
gaan alle kinderen terug naar de klas en zal Sinterklaas tot 10.15 uur naar de Horizon gaan.
Daarna zal hij de Notenbalk met een bezoek vereren.

Hierbij de eerste informatie over Kerst 2017.
Dit jaar volgen we het programma van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. Zij hebben
een lespakket gemaakt dat de kerststal als uitgangspunt neemt. Per bijeenkomst/les worden
er nieuwe figuren (koe en ezel, de herders, de koningen, Maria en Jozef en als laatste het
kindje Jezus) geïntroduceerd. Aan het begin van de les worden de figuren van die les in de
kerststal geplaatst. Bij iedere les horen een gedicht, een verhaal en een couplet van een
kerstlied. De les eindigt met een gebed. Ook krijgen de kinderen een werkblad voor de
verwerking. Er zijn 4 bijeenkomsten, waarbij 2 groepen (bijv. kleuters, groep 6) aan elkaar
gekoppeld zijn. De verwerking wordt door kinderen in twee- of drietallen gedaan.

Aanvang schooltijd.
Het valt ons op dat de laatste tijd er kinderen/ouders zijn die pas, nadat de bel van half
negen al is gegaan, het plein opkomen. Graag allemaal op tijd van huis gaan zodat we om
half 9 kunnen beginnen met de lessen.

Speelplaats VUURWERK vrij
Wie komt er vrijdag 5 januari meehelpen de speelplaats te vegen?
Elk jaar blijkt dat er in meer of mindere mate vuurwerk- en/of
glasresten op het schoolplein liggen na oud en nieuw. We beginnen om
11.00 uur. U hoeft alleen een bezem mee te nemen. Wij zorgen voor
koffie en/of thee. Opgeven kan bij Fedor Vermeulen (conciërge)
f.vermeulen@bsdenotenbalk.nl

MR-Bericht
We hebben deze maand samen met de MR van de Bavo overleg gehad. Na een
voorstelrondje hebben een beetje inzicht gekregen over de samenwerking tussen de
scholen. Dat was voor ouders nl. niet altijd duidelijk.
Eens per 6 weken is er overleg tussen directie en interne begeleiding op de beide scholen. Daar
worden zaken besproken die op beide scholen spelen en waar we van elkaars inzichten kunnen leren.
Incidenteel is er ook al overleg tussen leerkrachten. Van beide scholen nemen er leerkrachten deel
aan de TOP opleiding. Voor de opdrachten die aan deze opleiding verbonden is gezamenlijk overleg
belangrijk. Ook hier kunnen de leerkrachten weer van elkaar leren en hoeven ze niet allemaal het
wiel opnieuw uit te vinden.
Ook is er gesproken over de gang van zaken binnen de GMR. Dit is de medezeggenschapsraad van
alle Kalisto scholen en hier wordt het beleid voor alle Kalisto scholen uitgestippeld. De communicatie
van de GMR naar de individuele scholen verdient nog niet de schoonheidsprijs. Bij beide scholen is
niet altijd duidelijk over welke zaken ze kunnen/mogen meedenken. Dat moet in de toekomst beter
gaan. Voorlopig zullen beide MR-en proberen de communicatie van de GMR te verbeteren. We
hebben ook afgesproken dat we o.a. hierover jaarlijks samen te gaan overleggen.

Mijn naam is Nils van Wees en ik ben dit jaar toegetreden
tot de OR als voorzitter, als stiefvader van Kyandro (gr3) en Mika (gr6). Mijn dochters zijn
inmiddels naar het voortgezet onderwijs, maar in hun tijd was ik ook jarenlang betrokken bij
de OR. Ik begin weer met evenveel enthousiasme aan deze prachtige rol!
Vanuit de OR kan ik jullie mededelen dat we onlangs in de algemene ledenvergadering van
31 oktober de nieuwe ouderbijdrage hebben vastgesteld op € 45,- per kind. Dit is een
verhoging van € 1,- ten opzichte van vorige jaren.
Daarnaast is nu vooral de leukste tijd van het jaar aangebroken! We zijn al een tijdje druk
met de voorbereidingen voor het Sinterklaas- en Kerstfeest op school, nu komt het moment
dat alles ook echt aanvangt. Het wordt ongetwijfeld weer een maand van gezelligheid en
hele blije kindersnoetjes! En dat is precies waar het om gaat.
Dus wens ik iedereen een hele leuke Sint- en Kersttijd toe en alvast een fijne kerstvakantie,
straks.
Namens de Oudervereniging,
Nils van Wees - voorzitter

Vanuit de GGD
Beste ouders / verzorgers , leerlingen en leerkrachten
Ook dit jaar zal ik vanuit de GGD Jeugdgezondheidszorg met een inloopspreekuur op de scholen
aanwezig zijn. De locatie zal op de school nader worden aangegeven.
Heb je vragen, zit je ergens mee, loop dan bij me binnen. Natuurlijk kun je me
daarnaast ook altijd bellen of mailen.
Mijn werkdagen zijn maandag , dinsdag en donderdag van 9 – 17.00 uur.
ischneider@ggdru.nl
Werkdagen: 06-10444487
Andere dagen: 033-4600046 (Service Center)

Tot ziens en / of horens !
Irene Schneider
Jeugdverpleegkundige GGD

Data en plaats inloopspreekuur
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

18 december ; 8.30 – 9.30 uur, St. Bavo
15 januari ; 8.30 – 9.30 uur, Notenbalk
19 februari ; 8.30 – 9.30 uur, Fontein
19 maart
; 8.30 – 9.30 uur, St. Bavo
16 april
; 8.30 – 9.30 uur, Notenbalk
28 mei
; 8.30 – 9.30 uur, Fontein
18 juni
; 8.30 – 9.30 uur, St. Bavo

JARIG
Allemaal van harte gefeliciteerd, Maak er een geweldig feest van!!!!

NOVEMBER
29
29
30
30
DECEMBER
7
7
8
10
11
11
14
15
17
18
22
22
23
26

Carmen de Gier
Caro Williams
Storm van Eck
Cas Meijer
Stefan Krisman
Ferren van 't Wout
David Eichberger
Kees Maijs
Marre Aalbers
Jelte Boekhout
Fleur van Geffen
Sietse Derks
Brenda
Britt van Dijk
Dena Veelenturf
Laura
Gijs Rosbag
Jelle Derks

Groep
1A
8
3
3
Groep
7
2B
7
7
2B
1A
3
5
7
4
8
7

DECEMBER
27
27
28
30
30
JANUARI
3
3
4
4
5
6
7
10
12
13
14
17

Lieke Plomp
Faas Voogd
Martijn Bouwman
Ziggy Vermeer
Natascha
Nick Girrel
Stijn Lansink
Stacey Bouckaert
Tijn Compeer
Nora Faeseler
Julie Lambregts
Emma Rombout
Agnes
Guus van Leeuwen
Valerie van Miltenburg
Rona Lancee
Timo Hollart

Groep
4
5
7
8
Groep
6
8
3
7
7
3
3
1B
5
5
3

