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Belangrijke data:
Donderdag 20 december: kerstviering.
Vrijdag 21 december: alle leerlingen zijn om 12 uur vrij.
Algemeen:
De maand december is altijd een bijzondere maand. Sint en Kerst volgen elkaar snel op, dat
betekent veel gezellige activiteiten. De leerlingen en het team hebben woensdag 5 december
enorm genoten van het Sinterklaasfeest. Dit was, mede dankzij een grote groep ouders, een
groot succes. Hartelijk dank hiervoor. De komende weken werken we samen met de
leerlingen toe naar de Kerst.
Een moment van gezelligheid, samenzijn en stilstaan bij anderen. Blij zijn met wie en wat we
om ons heen hebben. Vrijdag 21 december ronden we om 12 uur het jaar af en zien we elkaar
weer op maandag 7 januari.
Wijziging rapport en rapportgesprekken:
In onze jaarkalender staat dat vrijdag 1 februari 2019 uw kind zijn rapport krijgt en dat in de
week die erop volgt, week 6, de gesprekken zullen plaatsvinden.
Zoals u wellicht weet, worden in december/januari de Cito-toetsen afgenomen. Om deze
zorgvuldig te kunnen doen en goed te kunnen analyseren, hebben we iets meer tijd nodig.
Uw kind zal daarom zijn/haar rapport krijgen op donderdag 14 februari en de gesprekken
zullen in de week na de voorjaarsvakantie, week 9, plaatsvinden.
Personeel:
Vandaag is de laatste werkdag van juf Sharon. Zij zal dan gaan genieten van een welverdiend
verlof. Juf Sharon zal worden opgevolgd door juf Anneke. Juf Anneke is een bekende
leerkracht binnen de stichting. Zo werkt zij al 13 jaar op onze collega-school het Mozaïek in
Hilversum. Wij vinden het heel fijn dat juf Anneke ons team komt versterken.
Welkom!
De verdeling over de bovenbouwgroepen ziet er dan als volgt uit:
BB1:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: juf Jolien
Woensdag: juf Jenny
BB2:
Maandag, dinsdag, woensdag: juf Anneke
Dinsdag, donderdag en vrijdag: juf Jenny

PBS; respectweek:
In week 45 hebben we als Indon school mee gedaan met de landelijke week van Respect.
Respect is een van onze basiswaarden (samen met verantwoordelijkheid en veiligheid). In de
week van respect is er in alle klassen op verschillende manieren aandacht aan en les over
gegeven. Alle kinderen hebben kunnen leren wat je kan doen op het moment dat je een
situatie ziet in de klas of op het schoolplein waarin er geen wederzijds respect is. Bij ons zijn
dat de lessen met de kaars, waar we de kinderen laten zien dat als de kaars geen zuurstof
krijgt, de kaars uit zal gaan. Waarmee ook wordt besproken wat je zou kunnen doen in zo’n
geval. Je vraagt de andere te stoppen, als het niet lukt loop je weg (of negeer) en als dat niet
voldoende is haal je hulp (leerkracht of pleinwacht). We noemen dat de stop, loop, praat
regel. Deze afspraak is in alle klassen met de kinderen besproken en geoefend. Ook hebben
de kinderen samen mee helpen bouwen aan een mooie muur van respect. Er is een hele
week goed aan gewerkt. De komende weken en maanden zullen we dit nog regelmatig terug
laten komen. (juf Jolien)

Vuurwerk:
Oud en Nieuw komt steeds dichterbij en zo ook het vuurwerk. Meerdere leerlingen komen
naar school met categorie 1 vuurwerk.
Wat is categorie 1 vuurwerk precies?
Categorie F1-vuurwerk wordt ook wel kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd.
Hieronder vallen sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers en kleine ijsfonteintjes. Je mag
categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en
mag je ook het hele jaar door afsteken ( maar geen baldadigheid of vernielingen mee plegen).
Op school hebben we de regel dat er geen vuurwerk op school mag zijn en dat er op en
rondom het schoolplein niet mag worden afgestoken. Zo kan iedereen zich veilig voelen op
weg naar school of naar huis. Wij hopen op uw medewerking.
Fijne week toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Het team van de Indon

