Nieuwsb
brief 25 novembe
n
er 2016
(redactie Ine
es Scheffer)

Agenda
a novembe
er
26 nov A
Adventsmarkkt locatie Hie
eronymuspla ntsoen

Agenda
a decembe
er
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
2 dec S
Sinterklaasfe
eest Maliebaan en Comp
ponistenlaan,, op normale tijd uit
5 dec S
Sinterklaasfe
eest Hieronymusplantsoe
en, op norma
ale tijd uit
6 dec A
Alle klassen beginnen om
m 9.30 uur
22 dec A
Alle klassen vrij om 13.00
0 uur i.v.m. h
het kerstspel
23 dec A
Alle klassen vrij om 13.00
0 uur i.v.m. d
de kerstvierin
ng
24 dec B
Begin kerstvvakantie

Beste o
ouders,
Hierbij d
de Nieuwsb
brief in de aa
anloop naa r de Sinterk
klaas en Adventstijd, m
met een moo
oie tekst
voor de volwassen
nen.
"De intu
uïtieve geestt is een gods
sgeschenk e
en het traditiionele versta
and is een ddienaar. Maa
ar wij
hebben een maatscchappij gesc
chapen die d
de dienaar vereert
v
en he
et geschenkk is vergeten
n”.
Albert E
Einstein

AD
DVENTSMA
ARKT 2016
6
Zo
ondag 27 novvember is de
e eerste adve
ent. Om je alls gezin op advent
a
vo
oor te bereide
en en kleine kadootjes te
e maken of tee kopen is er op
za
aterdag 26 no
ovember van
n 11.00 uur to
ot 13.30 uur adventsmarkt op het
Hieronymuspla
antsoen. Er is ook dit jaar weer van aalles te belev
ven!
In de grote zaa
al beneden is
s het restaurrant, waar je van 11.30 uur tot
12
2.30 uur onde
er het genot van een kop
pje koffie mett wat lekkers
s naar
live-muziek ku nt luisteren.
In de klassen zzijn leuke (kn
nutsel-) activiteiten te doeen en in de school
s
ruikt het naar d
dennengroen
n.
Bijjzonder om tte zien dat oo
ok drukke ou
uders en colleega’s zich zo
o
ins
spannen om het tot een feestelijk
f
ijkp
punt in het jaaar te maken.. Tevens
ee
en uitstekend
de gelegenhe
eid om vriend
den, bekendee, familie en buren
ee
ens ongegen eerd in onze
e school te la
aten kijken enn wat van de
e sfeer te
latten proeven.
P.S. Wiltt u zo veel mogelijk
betalen.
m
met gepast
g
geld b

Sinterk
klaas
Vol verw
wachting klop
pt ons hart....
We hore
en hem al dagen over de daken trippe
elen en stippelen, maar vrijdag
v
4 deceember zal
Sinterkla
aas ook bij on
ns op schooll komen. En de vragen over de gesch
henken van dde Sint gonz
zen door
de kinde
erharten. En misschien sttaan ook wij, als volwassenen, af en toe
t even stil bij wat we anderen
schenke
en, vanuit onzze harten. Ee
en mooie ge dachte om mee
m te nemen in de Sinteerklaastijd en
n ook in
deze tijd heel actuee
el. Verder is het
h voor ons vanzelfsprekend dat Zwarte Piet zwaart van het ro
oet is…
gst of het uiitzwaaien va
an de Sint er uit op vrijd
dag 3 decem
mber op de
Hoe ziett de ontvang
Compon
nistenlaan en
e de Malieb
baan?
Aan het begin van vrrijdag 3 dece
ember zal de Sint naar Le
eidsche Rijn komen. De kkleuterklasse
en van
de eerste
e én klas 1/2
2 van juf Carrin en Leontiien zullen de
e Sint in een grote erehaaag welkom ziingen:

van de in
ngang bij de deur via de poort naar h
het grote plein
n. Halverwe
ege de ochtennd zal de Sin
nt bij de
locatie M
Maliebaan aa
ankomen. Wa
aar de kleute
ers en klasse
en in een ere
ehaag op hett plein de Sin
nt zullen
toezinge
en. Hoe laat dat
d precies is
s zult u nog vvan de leerkrachten hore
en. Dan kunt u erbij zijn als
a u wilt.
Hoe ziett Sinterklaas
sfeest er uitt op 5 decem
mber op hett HP?
Om 8:30
0 uur vormen
n de kinderen
n de haag, ou
uders mogen
n achter hun kinderen staaan om mee te
zingen. D
Daarna gaan
n de kinderen
n de school iin.
Voor alle
e drie de loca
aties geldt:
De Sint zzal in de zaa
al, hal, klas to
oegezongen worden en een
e aantal klassen laat ieets zien of ho
oren aan
de Sint. Waarna Sintt de klassen bezoekt.
Een vriendelijk verzo
oek aan de ouders om op
p de volgende dingen te letten:
o
o
o

Parkeer de fietsen
f
op he
et HP zo veell mogelijk in de rekken, geen
g
fietsen iin de 'doorga
angen'.
Bij volle rekkken en bakfie
etsen: vorm e
een tweede rij
r fietsen ach
hter de rekkeen.
Kom op tijd als
a je bij aankomst of evrrtrek van Sint zijn!
Z
Zing mee, ou
uders hebben een voorbe
eeld functie, en: geniet ervan.
e

We wenssen iedereen
n een mooi Sinterklaasfe
S
eest toe!

Aansch
haf euritmie
eschoenen
n
Om orga
anisatorische
e redenen is het vanaf jan
nuari niet me
eer mogelijk voor
v
de oudeers van de Maliebaan
M
om euritmieschoenen op de Maliebaan zelf te
e kopen.
Euritmieschoenen ku
unnen gekoc
cht worden biij de ouderbibliotheek op het Hieronyymusplantsoe
en (op de
1e verdie
eping links). De ouderbibliotheek is vrrijdags geope
end van 8.30
0 – 10.00 uurr.

Halen v
van de kind
deren
Zoals oo
ok in de bijlag
ge schoolgids staat, kunn
nen de leerlin
ngen van de onderbouwkklassen (1 t/m
m 6)
buiten op
pgehaald wo
orden. Het is dus niet de bedoeling da
at ouders hun kind binne n bij de klas al
opwachtten, behalve bij een klass
sendienst. Alls u een leerkracht wilt aa
anspreken naa schooltijd, dan
graag ee
erst buiten wachten
w
totda
at de kindere n naar buiten
n zijn gekom
men.

Parkere
en bij Hiero
onymuspla
antsoen
Helaas h
hebben wij weer
w
moeten constateren dat bij het brengen en halen auto’s oop de verkee
erde
plaats w
worden geparrkeerd. Het gedeelte
g
lang
gs de groenstrook is gehe
eel fiets- en vvoetpad. Nie
et alleen
het smallle deel, maa
ar ook het bre
ede stuk na d
de bocht.
De oude
ers die met de auto naar school
s
kome
en wordt dringend verzoc
cht hun auto in de daartoe
e
bestemd
de parkeerva
akken te park
keren. Het pa
arkeren op het fiets- en voetpad leverrt gevaarlijke
e situaties
op, m.n. voor leerling
gen van onze
e school, ma
aar ook voor die van de Daltonschool.
D
.

Het Drie
ekoningenspel: doe je
j mee?
In januarri gaat de Drriekoningenstoet weer op
p weg, gespe
eeld door oud
ders als cadeeau aan de school.
s
Als je alss ouder blij wordt
w
van hett idee om ee
en koning, pa
age, Jozef, Maria
M
of engeel neer te zetten,
zo
odat de kinde
eren dit feest ten volle kunnnen ervaren
n, dan
be
en je van hartte welkom om
m mee te dooen. Je hoeft niet te
ku nnen toneels
spelen. Een beetje kunneen zingen is wel
ha
andig.
Vo
oor wie het niet kent: het is een ingetoogen gezong
gen
Drriekoningenspel a la table
eau vivant.
We
e komen op vrijdagavond
d 16 decembber van 20.00
0-22.00
uu
ur ter introduc
ctie bij elkaar en oefenenn in januari 3x op de
zo
ondagochtend
d. In de laats
ste week vann januari is de
e
ge
enerale-avond en de volgende ochtennd vroeg de
uittvoering. Precieze data volgen nog.
Alss je mee wilt doen, stuur dan voor 9 ddecember ee
en mailtje
aa
an Annemiek Shrestha-va
an der Krogt
<a
avdkrogt@ca
asema.nl> en
n anders benn je van harte
e welkom
om
m in januari te
e komen kijk
ken!

Werkza
aamheden werven
w
Kro
omme Nieu
uwegracht
De geme
eente herstelt de wal- en kluismuren langs de gra
achten in de binnenstad. Op de Krom
mme
Nieuweg
gracht tussen
n de Pausdam en het Hie
eronymuspla
antsoen word
dt hiermee opp 2 januari
begonne
en. De straatt tussen Paus
sdam en Hie
eronymusplantsoen wordt open gebrooken en is alleen nog
toeganke
elijk voor voe
etgangers. In
n augustus 2
2017 zal de riijbaan weer worden
w
vrijgeegeven.
Op de pa
arkeerplaatsen tussen Krromme Nieuw
wegracht en
n Nobeldwars
sstraat komt een groutins
stallatie
te staan.. Op het talud net voor de
e bocht bij de
e Nobeldwarrsstraat zal de
d aannemerr een plateau
u maken
voor een
n keet e.d. Het schoolplein zal niet wo
orden gebruikt.
Voor de verdere informatie wordtt verwezen n
naar de bijlag
ge.

Gronds
steenspreu
uk dinsdag 13 decemb
ber om 8.30u
Ook dit jaar wordt de
e Grondsteen
nspreuk van de school in
n de hal gelez
zen.
Een spre
euk die door ouders en le
eerkrachten o
op 19 decem
mber 1993, met
m de intentiies voor deze
e school,
in een ko
operen penta
atlon dodeca
aëder geplaa
atst werd in de
d vloer van de
d hal, onde r de dubbele
e
lemnisca
aatvorm.
Iedereen
n die daar graag bij wil zijjn, is welkom
m om (nadat de kinderen binnen zijn),, in de hal bijjeen te
komen, w
waar Ron Bo
oels de spreu
uk zal lezen.

