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Inleiding

Gistermiddag was de officiële opening van ons nieuwe schoolgebouw voor alle bouwers,

bestuurders en onderwijs/kinderopvang collega's. Vol trots heeft het team het gebouw laten

zien. In de ochtend was de tribunetrap gevuld met schitterend gemaakte sinterklaassurprises

voor de groepen 5-8. Dat past  wel enorm goed bij het cultuurprofiel waarmee we IKC

Groenhouten herkenbaar willen maken.

Sinterklaas komt!

Op maandag 5 december ontvangen wij de Sint en zijn pieten op IKC Groenhouten.

De schooltijden zijn op deze dag van 8.30 uur tot 14.00 uur. De kinderen hoeven GEEN eten

en drinken mee te nemen voor het 10 uurtje, dit wordt geregeld! De kinderen moeten WEL

een lunch meenemen! De kinderen mogen verkleed naar school komen. Zorg dat u op tijd

bent, zodat de kinderen de aankomst van de Sint niet missen. De kinderen verzamelen bij hun

eigen klas op het plein en u kunt achter de klassen meekijken.



Tevredenheidsonderzoek

U heeft als het goed is bericht(mail) gekregen over de tweejaarlijkse Voila brede

tevredenheidsenquête. De tevredenheidsenquête is tot stand gekomen in samenwerking met

onderzoeksbureau B & T.

Voor ons als scholen een waardevol onderzoek. Wij horen daarmee van medewerkers,

leerlingen en u als ouders terug hoe ons onderwijs en alles wat daarbij hoort door ieder

wordt ervaren. Waar we trots op mogen zijn, en waar we nog wat te doen hebben.

Daarom vragen we u, de enquête echt in te vullen. Alle bevindingen helpen ons verder door te

ontwikkelen!

We merken dat de respons van ouders op dit moment nog onvoldoende is om het onderzoek

representatief te laten zijn. We willen u vragen om ons te helpen door de vragenlijst alsnog in

te vullen.

Nu al veel dank voor de aandacht die u eraan gaat besteden en het terugsturen ervan!

Beveiligd E-mailen

Als school / stichting  gaan we vertrouwelijk om met gevoelige informatie

van en over uw kind. Sinds 1 december maakt stichting Voila daarom

gebruik van Zivver voor het veilig versturen van mails.Door de ingebouwde

multifactor authentificatie (MFA) voor ontvangers voorkomt Zivver dat een

bericht in verkeerde handen komt. De ontvanger heeft immers een extra

code nodig om het binnenkomende bericht te ontsleutelen, een code die hij

alleen van de verzender kan ontvangen.

Hierover kunt u meer lezen in deze bijlage.

Samen Lezen over Sinterklaas

De Sinterklaastijd is voor kinderen een bijzondere periode. Het is

gezellig om samen met kinderen over Sinterklaas te lezen. Lezen in

mooie boeken is een cadeautje voor kinderen. Naast dat je samen

een fijn moment kunt creëren, leren kinderen er veel van. Het

luisteren naar verhalen verstevigt de taalbasis en vergroot de

woordenschat. Gelukkig zijn er veel boeken beschikbaar! Er

bestaan veel boeken over Sinterklaas die je kunt voorlezen, maar

die kinderen ook zelf kunnen lezen.. Op deze informatiebrief staat

een overzicht met boeken die gedownload kunnen worden in de

online Bibliotheek.

https://drive.google.com/file/d/13Aql6Eskaum3uWuOO6l2FUq9IS6ogb2q/view?usp=sharing
https://www.ijsselgroep-ed.nl/blog/875-samen-lezen-over-sinterklaas


Kerstviering Het Kompas

Op woensdag 21 december vieren we met Kerst met Het Kompas. Om 17.00 uur hebben we

een dienst in de Jozefkerk, daarbij zijn ouders/verzorgers ook van harte welkom. Een aantal

onderbouwkinderen zullen het Kerstspel gaan spelen. Daarna gaan we met zijn allen lopend

naar school. Op school zullen we met de kinderen gaan eten (buffet) Voor de ouders zal er

iets gezelligs georganiseerd worden. Binnenkort krijgt u hierover de verdere informatie.

Noteer in ieder geval alvast de datum en tijd in de agenda’s!

Kerststallententoonstelling in de Sint Ansfriduskerk

Van zaterdag 10 t/m zondag 18 december 2022 organiseren we

weer een

kerststallententoonstelling in de Sint Ansfriduskerk aan de Jacob

Catslaan in Amersfoort. De

tentoonstelling is iets minder uitgebreid dan in de jaren voor

Corona, u kunt nu circa 100

kerstgroepen bekijken. Maar er is nog steeds veel te zien.

De kerstgroepen zijn gemaakt van diverse materialen. Er zijn

grote beelden en hele kleine,

veelkleurige en eenvoudige. En natuurlijk staat ook de

Santonsgroep van de Sint

Ansfriduskerk weer opgesteld. Openingstijden maandag t/m

vrijdag van 13.00-17.00 uur,

zaterdagen en zondagen van 12.30-17.00 uur. Entree € 2/€ 0,50

(4 t/m 12 jr), jonger dan 4 jr

gratis. Op zaterdagen en zondagen treden koren en muziekgroepen belangeloos op.

U bent van harte welkom!

Agenda

2 december Nieuwsbrief 8

5 december Sinterklaasviering( hele dag les)

7 december Meester Peter jarig

8 december Swim Experience groep 7/8

16 december Nieuwsbrief 9

19 december MR (20.00 uur)

21 december Kerstviering( vanaf 17.00 uur in de kerk)

23 december laatste schooldag 2022( les tot 12 uur) + Meester Wilbert jarig

26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn

Directeur Het Kompas


