Extra Nieuwsbrief 12 december 2017
Kerst
Dit jaar staat het kerstfeest in het teken van de Pelikaans got talent christmas show. Op
dinsdag 12 december laten de leerkrachten tijdens de weekopening hun talenten zien op het
podium. Op 19 december geldt dit voor de kinderen.
Op donderdag 21 december van 17.30 -19.00 uur is het kerstdiner met de kinderen op
school. Voorafgaand aan het diner zijn we nog op zoek naar ouders die graag een talent
willen laten zien op het podium, dit kan ook samen met uw kind. Ieder talent is welkom. Wilt
u graag iets laten zien dan kunt u zich opgeven bij een van onderstaande leerkrachten uit de
kerstcommissie. Opgaves zijn mogelijk tot 15 december.
De kinderen mogen deze avond feestelijk gekleed komen. Naast iedere klas komt er een
intekenlijst waarop u kunt aangeven welk gerecht u wilt maken, de hoeveelheid, of wat u
voor het diner gaat meebrengen.
U kunt het gerecht op een mooie schaal/bord (voorzien van naam) in de klas brengen vanaf
17.15 uur (de kinderen wachten buiten). Denkt u ook aan een opscheplepel! Wij beschikken
niet over warmhoudplaatjes dus we zouden het fijn vinden als u het in folie kunt verpakken
zodat het nog even warm blijft. De kinderen mogen als de bel is gegaan om 17.30 uur naar
de klassen.
Het diner duurt tot 19.00 uur. U kunt uw kind dan in de klas ophalen. We hopen op een
gezellige en sfeervolle avond! We wensen jullie alvast hele fijne feestdagen toe!
Groeten van de kerstcommissie,
Evelien, Elly, Ana en Helen

Kinderrechten
Unicef werkt samen met partners om de kansen van de kinderen in Caribisch Nederland
verder te vergroten. Dit doen zij door de kinderrechten onder de aandacht te brengen. Deze
kinderrechten houden onder andere in dat ieder kind recht heeft op een eigen mening,
voeding, gezondheidszorg, familie, een eigen mening, gelijke behandeling, onderwijs, sport
en vrije tijd etc.
Als school ondersteunen wij dit van harte en werken wij graag mee aan de activiteiten die
worden georganiseerd. Vorig schooljaar heeft groep 7 meegedaan aan de Raad van kinderen
en dit jaar heeft het team een training kinderrechten gehad. In januari zullen de groepen 6
en 7 meedoen aan het kinderrechten filmfestival.

Kinderen leren door dit filmfestival op een interactieve en creatieve manier over hun
rechten door een korte film te maken met een professionele filmcoach. Het filmfestival sluit
aan op de training en het lesboekje dat de docenten hebben ged. Tijdens de première op het
eiland zien de kinderen hun film voor het eerst op een groot scherm en wordt een winnende
school gekozen.
Schooltijdschriften
Voor alle kinderen van het primair onderwijs op Bonaire zijn in januari 2018
schooltijdschriften beschikbaar. Er is voor elke leeftijd van 4 tot en met 12 jaar een educatief
tijdschrift met spelletjes en puzzels om spelenderwijs te leren. Het gaat om de volgende
tijdschriften:
Bobo voor groep 1 en 2.
Okki voor groep 3 en 4.
Freek (Vonk) voor groep 5 en 6.
National Geographic voor groep 7 en 8.
In de bijlage vindt u meer informatie over de tijdschriften en hoe u deze kunt bestellen.
Nieuwjaarsborrel
Op vrijdag 12 januari 2018 nodigen we u allen uit voor de nieuwjaarsborrel bij ons op school.
Nadere informatie volgt.
Belangrijke data de komende weken:
Koninkrijksdag
Kerstvakantie
Kerstdiner
Nieuwjaarsborrel

15 december (de kinderen zijn vrij)
25 december t/m 5 januari
21 december
12 januari

Alvast hele fijne feestdagen en een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Gerald Kolenbrander en Klasien Jager

