
   
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na de goedbezochte kijkweek van vorige week, is het binnenkort tijd voor de voortgangsgesprekken. 
U kunt zich vanaf vandaag hiervoor intekenen via de app. Verderop in de nieuwsbrief vindt u hier 
meer informatie over.  
 
Daarnaast maken we ons uiteraard op voor het Sinterklaasfeest van aanstaande woensdag. De 
kinderen hebben vorige week op school allemaal hun schoentje mogen zetten en kijken uit naar de 
komst van de Sint op school. 
 
Groet, 
Het team van de Phoenix 
Locatie Sint Pancras 

Schoolnieuws 
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
Van 10 tot en met 14 december vinden de voortgangsgesprekken plaats. U kunt zich vanaf maandagmiddag 3 
december om 16.00 uur hiervoor intekenen via de app (knop ‘Gesprekken plannen’). Tijdens deze gesprekken 
wordt de algehele ontwikkeling van uw kind besproken, te denken valt aan het welbevinden, de 
daltonvaardigheden, de voortgang bij de vakgebieden, het contact tussen leerlingen en leerkracht, etc. De 
gesprekken zijn facultatief, maar u kunt ook door de leerkracht uitgenodigd worden als hij/zij iets met u wil 
bespreken. Uw kind is uiteraard welkom bij dit gesprek.  

 
Adviesgesprekken groep 8 
Eind januari/begin februari zijn de oudergesprekken voor groep 8, waarin het definitieve schooladvies wordt 
gegeven. De ouders/verzorgers van deze groepen ontvangen te zijner tijd een uitnodiging hiervoor.  
 
Op tijd beginnen  
Nu de kijkweek achter de rug is, vragen we van iedereen weer medewerking om op tijd te kunnen beginnen 
met de lessen. De deuren van de school gaan dagelijks om 08.20 uur open en de lessen beginnen om 08.30 uur. 
Wilt u ervoor zorgen dat u voor die tijd afscheid heeft genomen van uw kind(eren), zodat de lessen op tijd 
kunnen beginnen? Alvast bedankt.  
 

Sinterklaasviering  
Sinterklaas komt woensdag 5 december aan op het kleuterplein (Sperwer-kant). Wij wachten hem met de hele 
school daar op.  De kinderen gaan daarna naar de aula om samen met de Sint de musical "Sinterklaas en de 
dubbelganger" (gespeeld door groep 7/8) te bekijken. Als alle kinderen naar binnen gaan, heeft de Sint nog 
heel even de tijd om de jongere broertjes en zusjes gedag te zeggen. 
 

Jaarkrant- en/of klassenouders gezocht 
De volgende groepen zijn nog op zoek naar jaarkrant- en/of klassenouders. U kunt zich hiervoor via de app 
opgeven via de knop ‘Formulieren’. In januari zal de OR een informatieve bijeenkomst organiseren voor de 
jaarkrantouders waarbij ideeën uitgewisseld kunnen worden. Alvast bedankt voor uw hulp.  

Groep  Hulp gezocht 

1b Jaarkrant  

2/3d Jaarkrant 

4b Jaarkrant- en klassenouders 

4/5 Jaarkrant 

5/6a Jaarkrant 

5/6c Jaarkrant 

4/5sp Jaarkant- en klassenouders 

7/8sp Jaarkant 
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Kerstfeest 
Dit jaar hebben we het kerstfeest gepland op woensdag 19 december van 17.00-18.30 uur. De inloop is vanaf 
17.00 uur, het kerstdiner in de klassen begint om 17.15 uur.  U ontvangt begin volgende week verder 
informatie over het kerstfeest op school.  
 

Veilig op Weg groep 7/8sp; hulp gezocht  
Op maandag 11 februari krijgt groep 7/8sp een gastles ‘Veilig op Weg’. We zijn op zoek naar twee ouders die 
rond 13.30 uur de instructeurs en meester Ernst van koffie en thee willen voorzien. De gastles is bij de Oostwal. 
U kunt zich hiervoor via de app (onder de knop ‘Formulieren’) opgeven bij Mirjam Bakker. Alvast bedankt voor 
uw hulp. 

 
Pietenochtend   
Donderdag 29 november was de pietenochtend voor de kinderen van groep 1 t/m 4/5. 
Deze ochtend is geheel georganiseerd door de kinderen uit groep 7/8. Zo hebben zij de 
activiteiten bedacht en alle voorbereidingen gedaan. Denk hierbij aan het klaarzetten 
van de gymzaal, het bedenken van de spelletjes en het verzamelen van de benodigde 
materialen. De kinderen van groep 5/6 waren deze ochtend de groepsleiders. Alle 
kinderen van de locatie waren op een eigen manier betrokken bij de pietenochtend. De 
ochtend was zeer geslaagd en de kinderen (én het team) hebben hiervan genoten.  

Nieuws vanuit de OR 
Herinnering vrijwillige bijdrage schooljaar 2018/2019  
Vandaag hebben alle ouders/verzorgers onderstaande herinnering ontvangen voor de betaling van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer u deze al voldaan heeft, dan kunt het bericht als niet verzonden 
beschouwen.  
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Eerder dit schooljaar hebben alle leerlingen de factuur ontvangen voor de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en 
de bijdrage voor de schoolactiviteit (voorheen schoolreisje) voor het schooljaar 2018/2019. Uit onze 
administratie blijkt dat voor een groot aantal leerlingen deze factuur nog niet is voldaan. Wellicht is de factuur 
aan uw aandacht ontsnapt daarom  brengen wij deze hierbij nogmaals onder uw aandacht. 
Wij vragen wij u vriendelijke de totale bijdrage van € 33,- per kind over te maken op de het rekeningnummer 
van de ouderraad: NL82 INGB 0006 9314 25 onder vermelding van de voornaam en groep van uw kind.  
  
Het is ook mogelijk om de bijdrage contant te betalen bij de leerkracht van uw kind. Als u in het bezit bent van 
een MeedoenPas, dan kunt u deze gebruiken om de bijdrage te betalen. U kunt hiervoor uw MeedoenPas laten 
scannen bij Linda Bruin, Esther Nagtegaal of Bianca Veldman. 
 
Zonder uw vrijwillige bijdrage is het voor de ouderraad niet mogelijk om feestelijke activiteiten voor uw kind te 
organiseren.  
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
  

Update schoolfotograaf             
De bestelbrieven van de schoolfotograaf zijn inmiddels klaar. Deze zijn afgelopen vrijdag of vandaag uitgedeeld 
aan de kinderen.  
  
Versierhulp gezocht SP (herhaling) 
De OR is achter de schermen weer druk bezig met het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.  
Veel handen maken licht werk.....  
Wij zijn dus op zoek naar mensen die willen helpen met versieren:  

 Vrijdag 7/12 gaan we Sint opruimen, van 8.30-9.30 uur  

 Dinsdag 11/12 gaan we Kerst versieren, van 18.30-21.30 uur  

 Vrijdag 21/12 gaan we Kerst opruimen, van 8.30-10.00 uur   
Redt u het niet om om 18.30 uur aanwezig te zijn, dan kunt u ook later komen.  
Alvast bedankt voor uw hulp!  


