NIEUWSBRIEF 18 november 2021
Agenda
22-11
23-11
24-11
24-11
25-11
03-12
13-12

OR-vergadering
ANWB Streetwise
Pietenmorgen
MR + Bestuursvergadering
Inloopgesprekken - online
Sinterklaasfeest
Bestuursvergadering

Inschrijfformulieren

Wordt uw kind dit schooljaar nog 4 jaar en heeft u uw
kind nog niet ingeschreven?
Dan willen wij u vragen of u dat zo snel mogelijk wilt
doen. Op die manier weten wij hoeveel leerlingen we
dit jaar nog kunnen verwachten. Tot 6 december kunnen wij leerlingen nog invoeren, daarna gaat de
Overheid over naar een nieuw leerlingenadministratieprogramma en kunnen wij tijdelijk geen leerlingen
uitwisselen. Lukt het u om uw kind voor die tijd al in te
schrijven? U vindt het inschrijfformulier hier, maar u
mag ook altijd een exemplaar op school op komen
halen.

Lootjes trekken groep 5/8

Vrijdag 19 november zullen de kinderen van groep 5
t/m 8 lootjes trekken. Na die tijd kunnen de kinderen aan de slag met het
maken van hun gedicht, surprise en
het kopen van een cadeautje. Zij krijgen ook een brief mee van de Ouderraad met instructies. Wilt u deze goed
doorlezen? Want de instructies zijn wat aangepast.

Inloopgesprekken online

Helaas hebben we, gezien de ontwikkelingen rondom
het coronavirus, ervoor moeten kiezen om de inloopgesprekken van volgende week online te laten plaatsvinden. Juist als team hechten we veel waarde aan
écht contact, maar we moeten nu de veiligheid voorrang geven en hopen daardoor zoveel mogelijk de
continuïteit te kunnen waarborgen.
U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging voor dit
gesprek. Wanneer u geen uitnodiging ontvangen
heeft, hoeft u zich ook niet in te schrijven. Heeft u wel
behoefte aan een gesprek met de leerkracht? Neem
dan even contact op met de betreffende leerkracht.
Vanaf maandag 22 november 16:00 uur kunt u zich
via Schoolgesprek inschrijven tot woensdag 24 november 12:30 uur.

School versieren voor het Sinterklaasfeest

Afgelopen maandag hebben enkele OR-leden de
school in de stemming gebracht voor het Sinterklaasfeest. Wat hebben ze het mooi gemaakt! Namens alle
teamleden en collega’s heel veel dank hiervoor! We
hopen dat er volgend jaar ook weer ouders zijn die willen komen helpen tijdens deze klus. Elk jaar wordt er
de maandag na de aankomst van Sint in Nederland
versierd, dus u kunt hem voor volgend jaar alvast in
uw agenda noteren!

Sinterklaasfeest

Op vrijdag 3 december hopen we Sinterklaas en zijn
Pieten op school te verwelkomen. Helaas zal er, vanwege de huidige omstandigheden rondom het coronavirus, geen aankomst van de Sint zijn. Het zal wel een
hele feestelijke dag worden en wij kijken ernaar uit! In
groep 5 tot en met 8 worden er lootjes getrokken en
maken de kinderen een surprise. Er zal genoeg te
snoepen zijn, maar het is wel de bedoeling dat de kinderen op deze dag gewoon hun eigen eten en drinken
mee naar school nemen.

Kerst

We zijn met elkaar om een mooi
programma rondom kerst samen te
stellen. Dit zal iets anders zijn dan u
van ons gewend bent, maar we
gaan er iets heel leuks van maken!
Zodra wij het programma rond hebben, zullen wij u hiervan op de
hoogte brengen.

COVID19

De maatregelen rondom het coronavirus zijn veranderd. In de bijlage van deze mail vindt u een ouderbrief
en een nieuwe beslisboom.
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Schoolmelk

Sinds begin november maken we op dinsdag en donderdag tussen de middag gebruik van Schoolmelk voor wie wil. Dit is een groot succes!
Voor volgende week krijgen we yoghurt in
plaats van (karne)melk geleverd. Wilt uw kind
hier gebruik van maken, dan is het misschien
handig om een bakje en een lepel mee te geven in plaats van een beker?

Oogstdienst

Feest vieren in de kerk. Dat deden de leerlingen van
CBS Lingelaar zondag 8 november, samen met hun
leerkrachten en de Protestantse Gemeente Beesd.
Het is een jaarlijks terugkerende traditie om op de
zondag na dankdag een oogstdienst te houden die
wordt georganiseerd door de kerk en de twee basisscholen in Beesd. Deze zondag startte de dienst wel
heel feestelijk. Dominee Joline was de dag ervoor
jarig geweest en er werd spontaan voor haar gezongen. Verder stond de dienst in het teken van dankbaarheid en van zaaien en oogsten. Dominee Joline
vertelde in een kring van leerlingen over een zaaier
die een piepklein mosterdzaadje zaaide. Hier groeide
een prachtige boom uit, waar vogels hun nesten in
bouwden. De kinderen en overige bezoekers van de
kerkdienst werden uitgenodigd om op zaaipapier te
tekenen of schrijven waar zij dankbaar voor zijn in dit
leven. Dit zaaipapier mogen zij in het voorjaar zaaien,
want wat je zaait zul je oogsten! Iedereen kreeg aan
het einde van de dienst een door de leerlingen versierd plantenpotje mee. We zijn dankbaar voor de
grote opkomst!

Mijn school in Bloei

Deze week konden de leerlingen hun verkochte
bloembollen mee naar huis nemen om aan hun klanten uit te delen. Echter wij hebben 2 bestellingen niet
kunnen plaatsen, omdat de naam op de formulieren
niet klopte met de naam op de leveringslijst van onze
bollenleverancier. Mist u een bestelling neem dan
contact op juf Lianne of Diana Schreuders.

Jarigen december

Rowen Braamse
Duncan Giesbergen
Stan de Jongh
Joris den Hartog
Leroy Schaap
Carmen Scheper
Meike Nuij
Joshua Giesbergen

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl
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