Nieuwsbrief december 2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Sinterklaas
Hieronder nog een keer alle informatie rondom Sinterklaas op een rijtje:
Schooltijden
Groep 1 (de kinderen waarvan doorgegeven is dat ze er deze dag zouden zijn) en groep 2
zijn er alleen de ochtend, van 08.30 uur tot 12.00 uur.
Groep 3 t/m 8 is er de gehele dag, van 08.30 uur tot 14.30 uur.
Eten en drinken
De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap mee te nemen, wel graag drinken en lunch
meegeven.
Ontvangst Sinterklaas
Sinterklaas mag helaas niet de school in en op het plein mogen er geen ouders zijn om te
kijken naar de ontvangst van Sint. Gelukkig mogen Sinterklaas en zijn Pieten wel op het
schoolplein komen! Iedere groep kan op deze manier een flitsbezoek aan Sinterklaas
brengen, zodat we het feest niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zorgen er natuurlijk voor
dat Sinterklaas en zijn Pieten droog zitten.
Kerst
Achter de schermen wordt er al gewerkt aan de Kerstviering van dit schooljaar. Zodra er
meer informatie bekend is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via Parro.
24 december
Op vrijdag 24 december zijn alle kinderen vrij en kunnen ze al genieten van de vakantie! We
zien alle kinderen graag weer na de kerstvakantie!
Vermelden nieuwe leerlingen en jarigen in de nieuwsbrief
In verband met de privacywetgeving (AVG) zijn we genoodzaakt om onze nieuwe leerlingen
en jarigen niet meer te vermelden in de nieuwsbrief. Daarom zal dit de laatste nieuwsbrief
zijn waarin de jarigen vermeld worden. We gaan kijken hoe we dit anders kunnen oplossen.

De MR: even voorstellen
Iedere ouder wil dat zoon of dochter met plezier naar school gaat, zich er thuis voelt en er
het nodige van opsteekt. Niet alleen kinderen, maar ook ouders en leerkrachten zijn gebaat
bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten
functioneren is het onder andere belangrijk ook tegemoet te komen aan de belangen van
ouders en leerkrachten. Daarom heeft De Singel een medezeggenschapsraad (MR).
De MR is samengesteld uit leerkrachten en ouders van onze school. Binnen de school heeft
de MR een belangrijke functie. Ze geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die
met het beleid of het bestuur van De Singel te maken hebben, zoals:
 Onderwijskundige vernieuwingen
 Schooltijden
 Begroting
 Formatie
In gevallen waarin ouders menen dat het op school anders zou kunnen of moeten, kunnen zij
dit bespreekbaar stellen in de MR. Zij hoeven hiervoor geen MR-lid te zijn. Als ouder kun je
een onderwerp aandragen bij een van de MR-leden. Een onderwerp komt op de agenda als
het van algemeen belang is. Bovendien zijn de vergaderingen openbaar en mag je die altijd
bijwonen.
Heb je een onderwerp waarmee je een positieve bijdrage wilt leveren aan de gang van
zaken op school? Spreek ons dan aan op het schoolplein, in de klas of stuur een mailtje
naar: mr.singel@dewaarden.nl.
De MR bestaat voor dit schooljaar (2021/2022) uit:
Pauline van Bohemen
leerkracht groep 1/2
Dianne Leijten
leerkracht groep 5
Nadia van der Meer – voorzitter
moeder van Jasmijn (groep 6) en Linde (groep 4)
Anja Lenderink
moeder van Dean (groep 5) en Elin (groep 4)
Welkom bij Kibeo in Willemstad!
Ken je de BSO van Kibeo al? Hier kan je kind vóór en na schooltijd samen met vriendjes op
avontuur. Bij ons is er voor je kind veel te zien, beleven en ontdekken. Er zijn twee BSO’s in
Willemstad; Kibeo Koningin Wilhelminalaan en Kibeo de Singel.
Wat gaan we doen? Jouw kind beslist!
De pedagogisch medewerkers maken er samen met je kind altijd een leuke dag van. Waar
heeft je kind zin in? Hij of zij beslist! Natuurlijk zijn regels en afspraken belangrijk, maar er is
ook alle ruimte voor eigen inbreng, het zelfstandig maken van keuzes en het spelen met
vriendjes.
Talenten ontdekken en ontwikkelen
De activiteiten zijn erg afwisselend; zo gaan we aan de slag met sportieve activiteiten,
beleeft je kind de leukste avonturen op het speelplein en is er genoeg ruimte om te knutselen
of spelletjes te doen! Ieder kind krijgt de ruimte om zijn of haar talenten te ontdekken én te
verder ontwikkelen.
Kibeo Koningin Wilhelminalaan is gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 1d. De
vestiging is open op maandag, dinsdag en donderdag voor voorschoolse opvang vanaf 7.00
uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor naschoolse opvang tot 18.30 uur.
Kibeo de Singel is gevestigd bij basisschool de Singel. Handig want zo zitten opvang en
onderwijs onder één dak! Kibeo de Singel is dinsdag en donderdag open voor naschoolse
opvang tot 18.30 uur.

Kom langs voor een rondleiding!
Ben je benieuwd naar de BSO van Kibeo? Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende
rondleiding. Stap binnen of maak een afspraak met vestigingsmanager Annie van Dongen
via a.vandongen@kibeo.nl. We maken graag kennis met je!
Ken je de dagopvang van Wiedewei al?
Kinderen van 0 t/m 4 jaar kunnen spelen, leren en ontdekken bij de groene kinderopvang
Wiedewei Willemstad! Wiedewei is de groene kinderopvang van Kibeo waarbij buiten zijn,
genieten van groen en de natuur spelenderwijs ontdekken centraal staan. Baby’s,
dreumesen en peuters gaan op avontuur in een groene speel- en leeromgeving. Met Uk &
Puk werken we aan de ontwikkeling van de peuters. Wiedewei Willemstad is gevestigd aan
de Hofstraat 1 in Willemstad. Wil je meer informatie over Wiedewei, kijk dan op wiedewei.nl
of neem contact op met vestigingsmanager Annie van Dongen via a.vandongen@kibeo.nl.

Verjaardagen
2 december
5 december
6 december
10 december
11 december
12 december
14 december
22 december
26 december
27 november
30 december

Linde (groep 3/4)
Sophie (groep 5)
Luca (groep 1/2)
Harvie (groep 1/2)
Ainoa (groep 8)
Sara (groep 3/4)
Myrthe (groep 7)
Giulia (groep 1/2)
Hanne (groep 5)
Willemijn (groep 8)
Novi (groep 1/2)
Olivier (groep 8)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

