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Godsdienst
Het thema van Trefwoord is ‘Leren’. Leren is voor veel
kinderen sterk gekoppeld aan de ervaring van naar
school gaan. Het thema leren zoekt vervolgens ook
verder naar de betekenis van leren in het leven van
alledag. ‘Hoe en wanneer leren we? Van wie leren we?
Wat leren we eigenlijk en waarom leren we dat?’
De Bijbelverhalen gaan over Johannes de Doper die de
mensen leert hoe je goed moet leven. Hij bereidt zijn
publiek voor op de komst van de Messias, de door God
gezonden redder die een voorbeeld is van wat echt
mens-zijn betekent.

OPEN DAG
30 januari a.s.
Op woensdagmorgen 30
januari is er een open dag voor
potentiële ouders. Kent u
ouders die op zoek zijn naar
een basisschool in Nijkerk,
attendeer hen dan op deze
open dag.
Van 09:00 - 11:30 uur worden
er rondleidingen gegeven.

Ouderavond andere schooltijden
Zoals u weet, zijn we ons dit schooljaar aan het oriënteren op andere schooltijden.
Op donderdagavond 7 februari (aanvang 19:30 uur) verzorgt de organisatie Ouders van
Waarde bij ONS hierover een ouderavond. Volgende week krijgt u een uitnodiging om u
hiervoor aan te melden. Na 7 februari is er een ouderpeiling voor ieder gezin dat
kinderen bij ons op school heeft (behalve groep 8) en toekomstige ouders.
Ook onder de leerkrachten zal een peiling worden gehouden.
Het streven is om voor 1 april a.s. duidelijk te hebben wat de schooltijden met ingang
van volgend schooljaar zullen zijn.
U bent van harte welkom op de ouderavond van 7 februari.

Verhuizingen en opening
Belangrijke data voor u:
Op woensdag 16 januari a.s. hebben de groepen 2 vrij, want dan worden de groepen 1
en 2 verhuisd.
Op woensdag 23 januari a.s. hebben de groepen 5 vrij en verhuizen zij naar de lokalen
waar nu de kleuters zitten.
Op donderdag 24 januari a.s. hebben alle leerlingen vrij en gaan we de
bovenbouwgroepen weer verhuizen naar het Eijkmanplantsoen.
Een fijn vooruitzicht dat we eind januari weer alle groepen op één locatie hebben.
Onze school wordt op dinsdagmiddag 5 maart officieel geopend. Meer informatie
hierover volgt later.

Nieuws uit de peuteropvang
Voor de vakantie hebben we gezellige sinterklaas en kerstweken gehad. Met in de
laatste week een afsluiting met echte kinderchampagne. Ook hebben de kinderen
het lied “Oh dennenboom” mooi laten horen tijdens de afsluiting.
Nu zijn we begonnen met het thema post.
We gaan leren wat er allemaal gebeurt als je de brief in de brievenbus doet.
Er komt zelfs een echte postbode langs.

Welkom nieuwe leerlingen
Djelany van der Worp is eind november in groep 1b gestart en inmiddels misschien al
een beetje gewend. In groep 1a zijn na de kerstvakantie Kai van Werkhoven, Ayoub
Amezziane en Summer Peters gestart. In groep 1b zijn Ayman Ahmed, Dante Bouwman,
Vlinder Zwaan en Tessa Waldhober begonnen. Luna Dijkhuizen is naar Nijkerk verhuisd
en begonnen in groep 2b.
We heten iedereen van harte welkom en hopen dat zij een fijne tijd bij ONS zullen
hebben!

Korte mededelingen






Op 20 dec 2018 heeft Kareem Mubarak uit groep 1a een zusje gekregen haar
naam is Sadja. Van harte gefeliciteerd!
We krijgen allemaal nieuwe garderobekasten. Daardoor zijn de huidige
gekleurde kasten overbodig. Deze zijn voor een zacht prijsje te koop. Heeft
iemand hier belangstelling voor of kent u iemand die hier belangstelling voor zou
kunnen hebben? Neem dan contact op met Ben Hiemstra.
Gisteren hoorden we over een algemene onderwijsstaking op 15 maart a.s.
Of onze school daaraan mee gaat doen is nog onzeker. Zodra wij meer weten
dan laten we het u weten.
Morgenochtend is er om 8:30 uur weer koffie-inloop in de keuken beneden.
Daarna wordt een kleine rondleiding gegeven door de nieuwe gerenoveerde
lokalen. Dus heeft u interesse, kom om 8:30 uur naar de keuken.

Agenda
Vrijdag 11 januari:
Woensdag 16 januari:
Woensdag 23 januari:
Donderdag 24 januari:
Vrijdag 25 januari:
Zondag 27 januari:
Woensdag 30 januari:

Uw kind, ons kind!

8:30 uur Koffie-inloop in de keuken beneden
Groepen 2 vrij i.v.m. verhuizing
Groepen 5 vrij i.v.m. verhuizing
8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam
Alle leerlingen vrij! (i.v.m. verhuizing)
Vrije vrijdag groepen 1 en 2
KSG dienst
Open ochtend nieuwe ouders

