Nieuwsbrief 19 -12-2017
Kerstviering 21 december
De gemaakte hapjes kunnen tussen 16.50-17.00 uur naar de klas gebracht worden.
Om er een sfeervolle herdertjestocht van te maken willen we u vragen om uw kind
een kunstlichtje mee te geven. Denk aan: lampion, verlichting op kleding etc.
We nodigen u vanaf 18.40 uur graag uit op het schoolplein. U kunt daar gezellig met
elkaar kletsen, onder het genot van een glaasje glühwein.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen om 19.00 uur in de klas opgehaald
worden. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten.
Kiss and Ride zone
Bij de ingang van het schoolplein is een Kiss and Ride-zone. Deze is enkel bedoeld
om kort te stoppen om de kinderen uit te laten stappen. Gebruik deze dus niet als
parkeervak, ook niet voor kort parkeren.
Vervangingsproblematiek
Er is een groot tekort aan vervangers binnen het basisonderwijs. Tot nu toe hebben
wij vervangingen steeds kunnen invullen, vooral doordat collega’s bereid waren om
extra te werken. Een aantal keer is het ook nodig geweest extra begeleiding /
ondersteuning te laten vervallen.
Door het oplopend lerarentekort zal het probleem alleen maar groter worden. Wij
kunnen dan ook niet uitsluiten dat er in de toekomst groepen thuis zullen moeten
blijven. Natuurlijk doen we er alles aan om dit te voorkomen.
Als er ouders zijn met een onderwijsbevoegdheid die op onze school willen
invallen, vragen we ze om contact op te nemen met de directeur Jack Gobbens.
Deze mogelijke vervangers kunnen aangeven in welke groepen zij willen vervangen
en op welke dag(en). Zij gaan geen verplichting aan en kunnen per verzoek
aangeven of ze kunnen/willen.

Carnavalsoptocht 4HK
Al redelijk vroeg in het nieuwe jaar zullen we carnaval vieren bij ons op school.
Dit jaar wordt er op vrijdag 9 februari weer een optocht georganiseerd.
Alle kinderen van school kunnen hiervoor thuis of op school gaan bouwen of
knutselen en meelopen of –rijden.

Omdat carnaval zo vroeg valt dit jaar, maken we dit nu alvast bekend. De echte
fanatiekelingen kunnen dan al in de Kerstvakantie beginnen!
In de optocht staan de motto’s van Etten en Leur centraal:
- Stijlorenrijk (Etten): “Al 66 jaore veur mekaore!”
- Zwaaigat (Leur): “We liggen op koers!”
Een andere originele invulling mag natuurlijk ook!
Kinderen kunnen ook meedoen aan de kinderoptocht van Etten-Leur. Hiervoor moet
u natuurlijk wel apart inschrijven.
Nieuws van de Mariaparochie
In de bijlage vindt u een overzicht van vieringen in de Kerstperiode die er voor de
kinderen zijn.

Het team van De 4 Heemskinderen wenst u fijne feestdagen.

