Maandag, 19 december 2016
Kerstontbijt:
Op vrijdag 23 december beginnen we om 8.30 uur met een kerstontbijt op school. We
dekken de tafels en eten samen.
De kinderen hoeven thuis niet te ontbijten, dat krijgen ze op school.

Kerstvakantie, kinderen zijn vrij:
Vrijdag 23 december zijn de kinderen vrij om 12.00 uur.
Daarna begint de kerstvakantie. De kinderen zijn tot en met 6 januari 2017 vrij.
Op maandag 9 januari 2017 begint de school weer.

Wat kun je doen in december?
Wat
Waar
Wanneer

: Kerststal, springkussen, schminkten en ezel rijden.
: Prins Bernhardplantsoen in Hengelo
: Zaterdag 17 december van 12.00 – 19.00 uur
Zondag 18 december van 12.00 – 17.00 uur

Wat
Waar
Wanneer

: Levende kerststal
: Scouting Jeroen Bambi, Achterhoeksemolenweg 9 in Hengelo
: Maandag 26 december van 12.00 – 17.00 uur

Wat

: We vieren Oud en Nieuw en wensen iedereen ‘Gelukkig nieuwjaar’. Er
wordt vuurwerk afgestoken
: In Nederland
: 31 december, ’s nachts om 0.00 uur

Waar
Wanneer
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Vuurwerk afsteken
Op 31 december mag je vuurwerk afsteken vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts.
Veilig vuurwerk afsteken:
•

Zet een bril op.

•

Leg vuurwerk op de grond of in een fles met zand.

•

Steek vuurwerk aan met een lont.

•

Loop weg en ga op een afstand staan kijken.

Website voor Nieuwkomers
Net in Nederland is een website voor nieuwkomers. Het is een site met actuele
onderwerpen, te volgen in het Nederlands, Engels en Arabisch. Er zijn filmpjes te zien, het
laatste nieuws en je kunt artikelen lezen.
www.netinnederland.nl
In gesprek met ouders, Wijkracht en Jeugd & Gezin
Wat waren er veel ouders om met ons in gesprek te gaan. Super, dank jullie wel! Woensdag 14
december hebben we gepraat over ‘Wat gaat goed op school?’ en ‘Welke wensen hebben we?”. We
willen samenwerken met de ouders, met WijKracht en Jeugd&Gezin van de Gemeente.

Wat gaat er goed?
* Veel aandacht voor de kinderen en ouders.
* Kinderen leren heel snel de Nederlandse taal
* Kinderen voelen zich snel prettig en veilig
* Ouders krijgen al veel info tijdens intakegesprek
* Goed dat er wordt geleerd hoe je met elkaar
omgaat.
* Er wordt geleerd dat je elkaar niet slaat maar met
oplossingen zoekt of met elkaar praat.
* Ontwikkeling van het kind is helder, goed gecommuniceerd met ouders
* Kinderen gaan met veel plezier naar school
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Welke wensen zijn er?
* Behoefte om vaker samen te komen
* Bijeenkomsten waarbij ouders van te voren aangeven welke info
ze willen.
* Kinderen meer in contact met Nederlandse kinderen laten komen
* Website meer info op zetten, is moeilijk te vinden
* Foto’s laten zien, zodat ook familie in het buitenland kan zien hoe
het met een kind gaat.
* Liedjes of thema’s meegeven naar huis
* Uitleg geven aan kinderen wat het betekent als er nieuwe
kinderen komen. (kind gaat niet terug in niveau, blijft op eigen
niveau werken.
* Soms iemand mee laten kijken die de taal van de kinderen
spreekt.
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