TAMTAM
Week 52 t/m 2
(21 december 2015 t/m 15 januari 2016 )

Algemeen nieuws
Kerstlunch
We hebben vanmiddag genoten van een heerlijke, gezamenlijke kerstlunch.
Dit is een van de activiteiten die uit de overblijfgelden wordt bekostigd.
Bedankt alle overblijfouders die hierbij geholpen hebben.
Kerstviering Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag om 11.00 uur is er in de kerk een sfeervolle kerstviering
voor kinderen. Het koortje luistert deze viering op en leerlingen van groep 8 verzorgen het kerstspel,
Een stralende ster.
Enquête oudergesprek
In bijlage 1 vindt u de uitslag van de onlangs gehouden enquête over het oudergesprek. Hieruit kunt
u concluderen dat de ouders tevreden zijn over dit gesprek.
Extra studiedagen
In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal extra studie(mid)dagen gepland.
Noteer deze alvast in uw agenda, op deze dagen hebben de leerlingen geen school.
05-02-2016
10-03-2016
24-03-2016
08-04-2016
04-07-2016

middag
hele dag
middag
hele dag
hele dag

Overige belangrijke data:

donderdag 14 januari 2016 verschijndatum tamtam
donderdag 4 februari 2016 verschijndatum tamtam

Vanaf 1 januari 2016 is Dhr. Jo Wetzels niet meer werkzaam op onze school. Hij heeft de
kans gekregen om fulltime directeur te worden op BS Sint Martinus in Heerlen. Wij wensen
hem veel succes op zijn nieuwe plek. Hierdoor is juffrouw Vivian Spapens op vrijdag niet
meer werkzaam in groep 4B. Er wordt gezocht naar een passende oplossing voor deze
groep.
Juffrouw Saran blijft na de vakantie leerkracht van groep 8. Juffrouw Danielle zal op vrijdag
lesgeven in groep 8. Zij zal ook op maandag de gymles verzorgen. Op de overige ochtenden
geeft juffrouw Danielle rekenles aan een aantal leerlingen. Juffrouw Danielle zal ook andere
ondersteunende werkzaamheden in de unit/school uitvoeren.
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Berichtje van Jo Wetzels
Beste leerlingen en ouders,
Zoals in de tamtam van september 2014 aangegeven, is mijn aanwezigheid op Dionysius van
tijdelijke aard. Zoals ook hierboven vermeld, komt aan dit tijdelijke na deze week een einde. Vanaf
januari ga ik aan de slag als interim-directeur bij bassischool St Martinus in Heerlen. Ik wil iedereen
dan ook bedanken voor de fijne samenwerking en veel succes toewensen voor de toekomst.
Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en wens iedereen een heel fijne
kerstvakantie.
Met vriendelijke groet,

Jo Wetzels

Serious Request
Onze oudervereniging heeft weer flink de armen uit de mouwen gestoken. Wij zijn heel trots op het
bedrag (wordt op 18 december bekend gemaakt) dat wij samen voor Serious Request bij elkaar
hebben gekregen. Wij danken de oudervereniging en andere participanten die dat voor elkaar hebben
gekregen!
Aanbieden geldbedrag aan Serious Request, oudervereniging
Op maandag 21 december zullen we de cheque met hierop het
eindbedrag aanbieden. Het zou fantastisch zijn als veel leerlingen
samen met hun ouders hierbij aanwezig zijn. Leerlingen kunnen alleen
meegaan als ze worden begeleid door een volwassene.
Enkele organisatorische afspraken
 Maandag 21 december vertrek vanaf station Schinnen met de trein van 09:30 uur. Kosten trein
voor eigen rekening.
 Voor diegene die met eigen vervoer naar Heerlen komen, verzamelen in Heerlen voor de bioscoop
tegenover station Heerlen, uiterlijk om 10:00 uur vertrekken we gezamenlijk naar het
Pancratiusplein.
 Het schoolspandoek gaat mee.
 Bij het Glazen Huis zal de cheque worden overhandigd en het verzoeknummer aangevraagd.
Het uiteindelijke eindbedrag bestaat uit de opbrengst van de baksels en de verkoop van de Kerst
knutsels op de Kerst-inn. Dit eindbedrag; wordt vrijdag 18 december op school bekend gemaakt en na
de vakantie in de tamtam vermeld.
Met betrekking tot het verzoeknummer: Groep 8 is bezig met het maken van een top drie, daarna
wordt er deze week in alle groepen gestemd, het winnende nummer wordt aangevraagd.
Alle ouders en vrijwilligers die geholpen hebben bij het bakken, hartelijk dank.
Iedereen die de overheerlijke baksels gekocht heeft, dank hiervoor.
Tot maandag 21 december,

de oudervereniging.

Verkeersouder
Omdat we als school vinden dat verkeersonderwijs en de veiligheid van uw kind belangrijk is, hebben
we op school een verkeerscoördinator, Jos Thomassen. We zijn op zoek naar een ouder die ook een
steentje bij wil dragen door als contactpersoon te fungeren tussen ouders en school, een
verkeersouder. Het gaat dan om zaken als veilige schoolomgeving, parkeerproblemen etc. Ook wordt
dan van u verwacht dat u twee maal per jaar samen met de verkeerscoördinator deelneemt aan de
VEBO vergadering met omringende scholen.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Jos Thomassen, verkeerscoördinator
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Nieuws uit Schinnen
Bijlage 2 –Carnavalsvereniging
Bijlage 3 –Kinderen scheiden niet
Nieuws uit Unit 1
Bedankt
We bedanken de ouders, die hebben geholpen bij het maken en bakken van pepernoten met de
kleuters. Daarnaast bedanken we de ouders van Eden van der Broek voor het aanleveren van de
kerststerren en engeltjes voor de kerst-inn. Uiteindelijk hebben de kleuters gezorgd voor een
“schitterend” eindresultaat. Super bedankt!
En het bakken van de kerstkoekjes vonden de kinderen weer zo’n hele leuke activiteit.
Oudervereniging bedankt.
Geen snoep meegeven
We krijgen geregeld van de overblijfouders te horen dat sommige kinderen erg veel eten in hun
broodtrommeltje hebben. We zien er ook vaak snoep bij zitten. Elk gezond kind wil natuurlijk met de
snoepjes of het lekkers beginnen?
We willen u toch vragen om uw kind niet te veel eten mee te geven en bewaar het lekkers voor als
uw kind uit school komt. Een extra reden voor uw kind om snel naar huis te gaan?
Het team van Unit 1 wenst u allen fijne en gezonde feestdagen en “ eine gooje roetsj”
Driekoningen, 7 januari 2016
Woensdag na de vakantie is het driekoningen. Dit vieren wij donderdag 7 januari met de klas.
We gaan dan met de kinderen naar de kerk om de kerststal te bekijken en het verhaal te vertellen.
We zoeken voor elke klas 2 ouders die mee willen lopen. We vertrekken om 10.30 uur en zullen om
12.00 uur weer terug zijn op school. Als u interesse heeft, geef u dan op bij de leerkracht van uw
kind.
De belangrijkste praktische zaken wat betreft groep 1-2 voor u op een rij.
•

startdatum: het kind start officieel de dag nadat het 4 jaar geworden is of in overleg op een
ander tijdstip.

•

gymmen: We gymmen op schoenen met licht gekleurde zolen en liefst met klittenband. Zet de
naam van uw kind in beide schoenen. De schoenen blijven op school. U hoeft geen
gymkleding mee te geven. De kleuters gymmen in ondergoed

•

overblijven: kinderen eten in hun eigen klas. Hun tas moet niet te groot van formaat zijn.
Drinkbekers en broodtrommels worden voor aanvang van de lessen in de koelkast op school
gezet: de kinderen ontvangen een beker, broodtrommel en fruitbakje van school voorzien van
hun eigen naam. In de lunchpauze gebruiken de kinderen een van thuis meegebrachte
theedoek of stoffen placemat om op te eten.

•

verjaardagen: 4 jaar vieren we niet op de basisschool, liever op de peuterspeelzaal. Overige
verjaardagen 5 en 6 vieren we wel in de klas, maar dan is uw kind al langere tijd in de groep.

•

heterogene groepen: in de groep zitten zowel 4-, 5- als 6- jarigen.

•

Schoolkalender: de kalender kunt u vinden op onze website, mocht u liever een geprinte
versie hebben dan kunt u dit aangeven bij de directie.

•

Woensdagen: de groepen 1 en 2 hebben elke woensdag vrij.

•

hulpouders: in de loop van het jaar doen we vaker een beroep op ouders bij bv. uitstapjes,
verkeerslessen, begeleiden groepjes bij feesten enz.
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•

tamtam: 1 keer per 3 weken ontvangen de ouders een digitale nieuwsbrief (de Tamtam). We
verstrekken een exemplaar aan de gezinsoudste via de mail. Stuur een email naar
admin.dionysius.@innovo.nl als u deze niet ontvangt na het starten.

•

Brengen en halen: kleuters worden door de ouders binnen gebracht, waar u samen met uw
kind de jas ophangt, de tas leegmaakt en het drinken en eten in de daarvoor bestemde
bakken opruimt. Vervolgens gaat uw kind rustig naar de klas. Na school haalt u uw kleuter
buiten af en wacht op de kleuterspeelplaats bij de goot in het midden. De leerkrachten sturen
de kinderen, vanaf de zijdeuren naar hun ouders en hebben hierdoor een beter overzicht.

•

Zindelijkheid: zorg ervoor dat u kind naar het toilet gaat en deze handelingen zelf kan
uitvoeren. Een ongelukje zoals een natte broek of een klein drolletje lossen wij op school op,
maar bij een grotere poepbroek bellen we om het kind te verschonen: we hebben geen extra
handen in de groep, waardoor we uw kind niet kunnen verschonen. We hebben
reservekleding op school voor kleine ongelukjes.

Nieuws uit Unit 2
Gevonden voorwerpen
De in unit 2 gevonden voorwerpen liggen ter bezichtiging in de vide De spullen blijven hier liggen tot
aan de kerstvakantie Na de vakantie worden de spullen die zijn blijven liggen geschonken aan een
goed doel. Kom dus nog even kijken of nu niets mist.
Nieuws uit Unit 3
Koortje
Koorleden moeten de Eerste Kerstdag om 10.30 uur in de kerk aanwezig zijn om er een sfeervolle
kerstviering te verzorgen. Hopelijk tot dan!!
Koekjes bakken, pindarotsjes
Oudervereniging, dank voor jullie enthousiasme voor het maken van alle koekjes, pindarotsjes enz.
De kinderen ook uit onze unit vonden het super!!
ZOL, groep 6
We kunnen tijdens het ZOL-len ouderhulp gebruiken. Kinderen zijn nu bezig met hoofdstukken te
maken uit info van WIKIkids of boekjes. Ze leren snel, bepaalde computervaardigheden hebben ze al
aangeleerd ( documenten opslaan, WORD, gebruik van google).
We ZOL-len op woensdag van 11.40-12.30 uur, mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen, graag!!
Spelletjesmiddag, vrijdag 18 december a.s.
We willen morgenmiddag met onze unit spelletjes spelen. De kinderen mogen zelf spellen meenemen.
Nintendo’s enz. meenemen kan, maar wel op eigen risico!!
Tot slot wensen wij jullie sfeervolle feestdagen met familie en vrienden en een goede jaarwisseling.
Team basisschool Sint Dionysius

Basisschool St. Dionysius, Oude Markt 15, 6365 CJ SCHINNEN Tel. 046-4431885
e-mail: info.dionysius@innovo.nl

Basisschool St. Dionysius, Oude Markt 15, 6365 CJ SCHINNEN Tel. 046-4431885
e-mail: info.dionysius@innovo.nl

