Nieuwsbrief Brede school SONATE

Beste ouders en verzorgers,
De Feestmaand staat voor de deur. Sonate is al prachtig versierd. Allemaal in dezelfde stijl zodat er één
geheel ontstaat. Het is mooi te merken dat hierin krachten worden gebundeld, door ouders, door teams en
directies. Dat voelt goed, dat geeft een "Sonate gevoel"; een gevoel om met elkaar in verbinding te staan.
Voor elkaar en met elkaar!
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie aandacht vragen voor het volgende:
Mededelingen
In verband met de veiligheid van uw kind en alle andere kinderen verzoeken wij u dringend te letten op:
o De poorten altijd te sluiten ivm de veiligheid,
o Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein,
o Fietsen op het schoolplein niet is toegestaan,
o Als er bij de voordeur aangebeld wordt duurt het even voordat deze bij de administratie
overgaat. Het kan daardoor even duren voordat zij de deur kunnen openen voor u.
o De voordeur achter u te sluiten,
o Als uw kind niet overblijft niet eerder dan 12:50 uur weer terug te laten komen op het
schoolplein en/of op het Cruyff court.
Sinterklaas
Sinterklaas komt naar Sonate op maandag 3 december!
Alle peuters, leerlingen, leerkrachten en directrices van Sonate zullen de Sint en zijn pieten verwelkomen
op het schoolplein om 8:45 uur. Ouders mogen ook komen kijken, maar van hen wordt verwacht dat ze
achter het hek aan de rand van het schoolplein plaats nemen i.v.m. de drukte en dus de veiligheid.
Na het feestelijke ontvangst kan de schooldag beginnen. Gedurende deze dag worden de kinderen van
de groepen 1 t/m 4 en de peuters van Belle Fleur verrast met een spectaculaire pietenshow. De groepen
5 t/m 8 hebben hun eigen programma (surprises en/of andere leuke activiteiten.) De Sint en zijn pieten
hebben zakken vol met lekkernijen bij voor alle kinderen. In het geval van allergieën adviseren wij een
zakje met daarin een alternatieve traktatie mee te geven voor uw kind. Het beloofd een feestelijke,
gezellige dag te worden! Sonate heeft er zin in!
Kenya Project
In de conciërge-ruimten (beneden en boven) bij meneer Toon en meneer Eric staat een doos waarin lege
pennen en viltstiften kunnen worden gedeponeerd. Deze zamelen we in voor het Kenya Project.
Het Kenya Project is in 1988 in Etten-Leur gestart door een jonge Nederlandse weduwe Rentia Krijnen-Hendrikx.
Doel: werkgelegenheid bieden aan veelal jonge weduwen van de Luo-stam in West-Kenia rond het Victoriameer. Er
wordt structurele hulp geboden aan deze vrouwen en hun kinderen. Het Kenya Project werkt vraaggestuurd en maakt
deels gebruik van microfinanciering. De vrouwen bedenken zelf hoe ze hun bestaan kunnen verbeteren.
De opbrengst van de inzameling van lege pennen en viltstiften kan daarbij aan meehelpen.

Lunchbreak Belle Fleur
Overblijfcoördinatrice TSO (overblijf) Sonate; Nathalie Chantrel
Te bereiken op mailadres: administratie.bso@bellefleur.nl



Graag willen wij jullie vragen om op de bekers/broodtrommels van uw kind(eren) duidelijk de naam te
vermelden. Dit is handig als er ooit iets kwijt raakt of per ongeluk in een bak van een andere klas terecht
komt.



Het weer slaat om en het wordt weer een beetje fris. Leerkrachten zijn al op de hoogte, maar zouden
jullie de kinderen er nogmaals aan willen herinneren dat zij vanaf nu de jassen mee nemen naar de
overblijf?



Aan en afmelden van de kinderen kan via ons ouderportaal. Hiervoor is een app beschikbaar. Via de
app (op de telefoon) kunt u enkel per dag aanvragen. Via een tablet, laptop of pc kan dit meerdere
dagen vooruit. Wij zijn druk bezig om het systeem zodanig te veranderen, dat u straks al voor een heel
jaar vooruit kan plannen. Zodra dit kan, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Hoe ziet de lunchbreak er over het algemeen uit?
De kinderen blijven over in de aula van Sonate. Deze aula is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel
blijven de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 over. In het andere deel blijven de kinderen van de groepen 4
t/m 8 over.
Zodra kinderen klaar zijn met eten, mogen zij (bij goed weer) naar buiten. In verband met de aanwezigheid
van ouders van het Klankhof kunnen kinderen eerst naar het voorste gedeelte. Dit is binnen de gele hekken.
Als alle ouders van het schoolplein zijn, gaan de poorten open en kunnen kinderen op het grote plein
spelen. Kinderen kiezen tijdens de lunch al of zij naar het plein of naar het Cruyff court gaan. Er word niet
meer heen en weer gelopen tussen het schoolplein en het Cruyff court.
Kleuters spelen op hun eigen kleuterplein. Zij beschikken over een zandbak en spelmateriaal zoals fietsjes
en dergelijke. Bij slecht weer worden er activiteiten binnen aangeboden.
Graag willen wij benadrukken dat het uiteraard altijd mogelijk is om uw kind(eren) een boek of iets dergelijks
mee te geven voor tijdens de overblijf, zodat zij tot rust kunnen komen indien dit gewenst is.
Gevonden voorwerpen

Te vinden bij de beheerder (meneer Wesley) of na te vragen bij meneer Toon of meneer Eric.

