Vergeet de school-app niet te downloaden!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de nieuwsbrief van december. Hierin vindt u de volgende onderwerpen:




Kerstviering
School in Bangladesh
Medezeggenschapsraad

Kerstviering
Woensdag 16 en donderdag 17 december vieren wij kerst op school.
Op woensdag 16 december verkopen de leerlingen van groep 8 van 11.15 tot 11.45 uur op het
schoolplein ‘lichtjes voor Sophia’. Deze lichtjes zijn gemaakt door leerlingen en worden voor € 2,-verkocht. U kunt uiteraard ook een donatie doen.
Het geld gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis. Voor iedere
€ 5,-- wordt er een lichtje aangestoken in de boom bij het Sophia kinderziekenhuis.
De opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen van kinderen die te
vroeg geboren zijn en/of met een ernstige afwijking ter wereld zijn gekomen.

Woensdagavond is het kerstdiner. Vanaf 17.30 uur worden de kinderen en u muzikaal onthaald door de
teamleden. Vervolgens kunnen de kinderen binnenkomen met hun aandeel aan de maaltijd. Zij moeten
ook een couvert (bord, beker en bestek) meenemen in een plastic tas, graag alles voorzien van hun
naam. Om 17.45 uur zal het kerstdiner beginnen en om 19.00 uur moeten de kinderen opgehaald
worden in de eigen groep.
Tijdens het kerstdiner van de kinderen bent u van harte welkom om beneden in de hal en speelzaal
gezellig iets te komen drinken. Wanneer u dat leuk vindt, kunt u ook iets lekkers maken voor deze
ouderborrel. Wij verzoeken u om ervoor te zorgen dat u om 19.00 uur de kinderen ophaalt bij de klassen
om huiswaarts te gaan.
Op donderdag is de kerstviering. Wij zullen met de hele school in het MAAS theater het kerstverhaal
uitspelen. U kunt in de loop van de kerstvakantie een film van de voorstelling via de website van de
school bekijken.
De kerstvakantie start donderdag 17 december om 15.00 uur.
School in Bangladesh
In 2014 is er met alle scholen van de RVKO geld opgehaald zodat er een school gebouwd kan worden in
één van de armste steden in Bangladesh. Ook de Müllerpier heeft hier toen aan meegedaan.
De bouw van het hoofdgebouw is de afgelopen maanden zonder tegenslagen afgerond. Het inrichten en
meubileren van de school is in volle gang en verloopt voorspoedig.
Er is in de afgelopen periode de volgende vooruitgang geboekt:











Het storten van gewapend beton is voltooid.
Het metselwerk is afgerond.
Het stucwerk is voltooid.
Alle houten deuren zijn geplaatst.
Het timmerwerk is af, evenals het tegelzetten en het plaatsen van roosters in de lokalen en op
de veranda.
80% van de sanitaire voorzieningen zijn klaar voor gebruik.
Het schilderwerk, aanbrengen van elektriciteit, plaatsen van de ramen en het egaliseren van
het speelplein zullen naar verwachting op 25 november worden opgeleverd.
25% van de omheining is klaar.
40% van het meubilair is af.

In de eerste week van december 2015 zal de bouw voltooid zijn, met uitzondering van 25% van de
omheining.

Medezeggenschapsraad
Op de website staat de jaarplanning van de MR. Hierop kunt u zien welke onderwerpen er in de
vergaderingen besproken zullen worden.
Teven kunt u de notulen van de vergadering d.d. 23 oktober 2015 nalezen. De volgende onderwerpen
komen onder andere aan bod:
 Ouderparticipatie
 Binnenklimaat
 Techniek
Agenda
16 december
17 december
18 december
21 december t/m 1 januari
18 januari
25 januari t/m 12 februari
5 februari
19 februari
22 t/m 26 februari

Verkoop ‘lichtjes voor Sophia’
Kerstdiner
Kerstviering
Lesvrije dag
Kerstvakantie
Studiedag, alle kinderen vrij
Cito toetsen in de groepen 1 t/m 8
Müllerpierdag
Lesvrije dag
Voorjaarsvakantie

Het team van de Müllerpier wenst u hele fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2016!
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