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kalender

kleine corona-update
Het moge duidelijk zijn dat het voor ons bijna iedere dag kunst– en vliegwerk is om voor dag en dauw de groepen te bemannen. Veel dankbaarheid
hebben we voor de flexibiltiet van het ons team!!
We hebben nu een aantal groepen thuis (gehad). We zien nu steeds dat de
dag na de officiële testdag er nog maar heel weinig kinderen een uitslag
hebben. Omdat groepen niet mogen mixen en collega's soms ook nog niet
mogen komen, is het qua personele bezetting heel ingewikkeld om groepen
van bijvoorbeeld 3 of 6 leerlingen te bemannen. Mocht dit weer een keer
aan de orde zijn, dan kiezen we ervoor om dergelijke kleine groepen nog
een dag extra thuis te laten werken. Als dit aan de orde is dan informeren
we de ouders van de betreffende groep tijdig.
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Kerstdiner
In de jaarplanning hebben we een kerstdiner
staan op 23 december. We wachten de
persconferentie van 14 december af om te
kijken wat er echt mag en mogelijk is. We
hopen sowieso een gezellig eetmoment te
kunnen organiseren in de eigen groepen, we
informeren u zodra voor ons ook meer
duidelijk is.
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Informatie Kerstwensboom 2021
December 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Sint is weer naar huis en heeft veel kinderen een fijne Sinterklaastijd bezorgd. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen en daarom zijn we (in samenwerking van Ladies’ Circle De Leijgraaf) inmiddels gestart met onze Kerstactie. We hopen met deze actie kinderen uit onze regio die het in velerlei opzichten moeilijk hebben, met kerst een klein cadeautje te geven. Natuurlijk is uw deelname vrijblijvend, maar u begrijpt dat wij van harte hopen dat u samen met uw kind(eren) deze kerstactie wilt steunen! In deze
moeilijke tijden is het voor deze kinderen nog waardevoller om verrast te worden met een cadeautje.
Hoe kunt u helpen?
Op school staan één of meerdere kerstbomen met daarin kersthangers. Uw kind haalt (met uw goedkeuring) een kersthanger uit
de kerstboom. Op de kersthanger staat aangegeven of het om een jongen of meisje gaat (en zijn of haar leeftijd) dat het cadeautje
zal ontvangen. Vervolgens koopt u samen met uw kind een geschikt cadeautje (s.v.p. geen etenswaren of tweedehands spullen).
Mocht uw kind geen kersthanger meegenomen hebben dan mag u ook altijd zelf een cadeau kopen en dit meegeven aan uw kind
om af te geven op school.
Omdat het soms om kinderen uit één gezin gaat is het fijn als u voor het cadeautje een bedrag van ongeveer €5,- wilt aanhouden.
Kinderen ( jongen en meisje) in de leeftijdscategorie 10-12 jaar zijn schaars en zijn meer dan welkom.

Cadeautje gekocht, wat nu?
De cadeautjes kunnen uiterlijk tot en met woensdag 15 december worden afgegeven op uw school. In de opvolgende week worden alle cadeautjes verdeeld en bezorgd bij de juiste instanties. De cadeautjes moeten ingepakt en voorzien zijn van het geslacht
en de leeftijd van het kind.
Onze school, 10 andere basisscholen, 2 bedrijven uit de regio en Ladies’ Circle De Leijgraaf hopen op deze manier de kerst van ongeveer 750 kinderen een beetje meer kleur te geven. Wij hopen dan ook van harte dat u met uw kind(eren) een ‘wens’ in vervulling laat gaan en danken u alvast voor uw bijdrage!
Voor vragen kunt u terecht bij Fleur Beemer van Ladies’ Circle De Leijgraaf 06-24541331.
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Kerstwensboomactie van Ladies' Circle De Leijgraaf
Op afstand doneren?
In samenwerking met 10 verschillende (basis)scholen en 2 bedrijven in de regio organiseren wij weer onze jaarlijkse
hartverwarmende Kerstwensboomactie. Kinderen kopen een kerstcadeautje voor een ander kind voor wie het heel bijzonder is om
een cadeautje te ontvangen met Kerst. Op diverse (basis)scholen staat een kerstboom met daarin kersthangers. Kinderen kopen
samen met hun ouders een cadeautje voor een ander kindje en dit cadeautje wordt ingeleverd op de school. Deze cadeaus worden
door ons verspreid onder kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat er iets onder de kerstboom ligt…
Ieder jaar zijn de reacties van de kinderen die een cadeautje ontvangen overweldigend. De afgelopen jaren was deze
Kerstwensboomactie, die we samen met de scholen organiseren, een groot succes. Onder de Kerstwensbomen op de scholen
lagen talloze cadeautjes!

De huidige Corona pandemie maakt het ons allemaal lastig. Op scholen moeten meerdere klassen in quarantaine of sommige
scholen moeten zelfs helaas hun deuren sluiten. Dit zorgt voor een extra uitdaging om voldoende cadeaus in te zamelen. Wij
denken graag in mogelijkheden en willen onze uiterste best doen om toch zoveel mogelijk kinderen een mooie Kerst te bezorgen.
We hebben hier iets op bedacht…
Wilt u op afstand toch doneren? Dan kan dat via https://lc41.ladiescircle.nl/product/cadeau-kerstwensboom/ in onze webshop.
Via deze manier kunt u de Kerst voor veel kinderen toch heel bijzonder maken. Door een bedrag te doneren kopen wij een cadeau
voor een kindje en zorgen wij ervoor dat dit nog voor de Kerst wordt bezorgd.

Voor vragen naar mogelijkheden, neem gerust contact op met Fleur Beemer Ladies' Circle De Leijgraaf 06-24541331.

Namens alle ladies, en alle kinderen die u hiermee erg blij maakt, heel erg bedankt!
Wij wensen u allemaal alvast hele fijne Feestdagen.

Even voorstellen:
Hoi, ik ben Jelle van Berge en ik ben 16 jaar oud. Ik ben geboren in Tilburg maar ik woon
in Vorstenbosch.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het ROC de Leijgraaf. 25 november was mijn
eerste stagedag in groep 3 bij Chantal en Patricia. Ik loop stage tot aan de zomervakantie.
Mijn hobby’s zijn: zwemmen, gamen, uitgaan met vrienden en wandelen in de natuur
met mijn hond. Ik ben gek op dieren. Ik heb 1 hond, 1 kat en 6 kippen.
Mocht je verder iets willen weten dan mag je dat altijd vragen.
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Berichtje van de Sint
Dag beste kinderen, juffen, meesters en helpende moeders,
Wat heb ik vrijdag met mijn drie Pieten weer genoten van een superfijne dag op de Uilenbrink. Met mijnheer Joost gingen we al
heel vroeg naar de garage om zijn? Maserati en een Porsche op te halen. Op school mochten we héééél voorzichtig op de kiss en
ride-zone rijden. Daar stonden alle kinderen met vrolijke gezichten in een mooie erehaag en daar mochten de Pieten en ik
tussendoor lopen. Tjonge, wat heb ik veel handen geschud, gebokst en gezwaaid. Het was zo gezellig buiten. Sommige kinderen
begonnen zelfs spontaan een prachtig Sinterklaaslied te zingen. Nou dat vind ik helemaal geweldig!!
We werden hartelijk verwelkomd door juffrouw Marly. Nadat we koffie hadden gedronken, liepen we snel naar de theaterzaal
met een prachtige tribune. Mijn mooie stoel stond al klaar.
Wat hebben wij genoten van de kinderen. Wat een talenten op deze school. Prachtige optredens, liedjes, dansjes, zelfs
verhaaltjes die de kinderen zelf hadden geschreven. De Pieten gaven aan elke klas wat snoep en een cadeautje. Maar ook wij
kregen van de kinderen prachtige tekeningen (zelfs een supergrote van mijn paleis in Helmond) of een zelfgemaakt bakje om mijn
ring in te bewaren. Super dat er zo met Sint wordt meegedacht. Knap hoor!!
Sint maakte trouwens vaak een complimentje aan de groepen. De kinderen luisterden zo goed, ook naar elkaar. O ja, die
complimentjes geven de kinderen ook aan elkaar. Tussendoor maakte Sint wat grapjes met de juffen, die dan weer heerlijk
lachten. Zij houden wel van grapjes, net als Sint.
Voor de lunch brachten wij nog een bezoek aan de BSO. Daar hebben Sint en Ienie-Piet zelfs nog voorgelezen. Daarna hebben wij
speciaal voor de kinderen, die ziek thuis waren, nog een Sinterklaasliedje gezongen. Juf Marly zal dat filmpje alleen naar die
kinderen sturen.
’s Middags mocht de Pieten en ik naar de bovenbouw. Ondanks waarschuwingen van Sint om niet op het glas te kloppen, kon
Kwebbelpiet het niet laten. Gelukkig bleven de ruiten van dit nieuwe prachtige gebouw dit jaar wel heel. Scherven brengen geluk,
zegt men. Maar mhr. Joost kon vorig jaar wel de ruit herstellen, maar nu was dat gelukkig niet nodig. Vele kinderen wisten zich
dat ongelukje van Kwebbelpiet nog heel goed te herinneren en vertelden dat ook tegen Ienie-Piet.
Fantastisch waren de surprises die kinderen in de bovenbouw hadden gemaakt. Wat een creativiteit. Sint vond dat hij wel elke
week jarig mocht zijn om dan weer te genieten van al die creatieve knutselwerkjes. Alleen elke week weer een jaartje ouder….dat
tikt wel erg aan. En ik ben al zo oud.
De Pieten en ik vonden het werkelijk heel gezellig op school. Ik denk dat jullie ouders dat ook zullen merken. De sfeer op de
Uilenbrink is echt geweldig. Kwebbelpiet, Kweet-niet-Piet en Ienie-Piet en ik komen volgend jaar weer heel graag terug. Wij zijn
wel erg benieuwd wat voor auto mijnheer Joost dan voor ons heeft klaar staan in zijn garage, haha!!
Van harte bedankt voor alle warme aandacht die wij van jullie kregen.
Zo, nu ga ik na mijn verjaardagsfeest eens heel goed uitrusten.
Dag hoooor.
Sinterklaas

