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Nieuwsbrief 5 schooljaar 2019-2020
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Belangrijke data
December:
 5 dec
 6 dec
 17 dec
 20 dec
 23 dec t/m
3 jan
Januari:
 21 jan
 22 jan
 22 jan
 28 jan

Sinterklaasfeest: groep 1 en 2 om 12.30 uur vrij
Studiedag team: kinderen zijn vrij
Kerstviering
Kerstbuffet
Kerstvakantie
Groep 6/7/8: Bezoek Geert Teis
Voorleeslunch
Open dag Ubbo Emmius (gr.8)
Inkijkje in groep 1

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
In memoriam Meeme Wever
Op dinsdag 19 november overleed onze directeur-bestuurder Meeme Wever. Toch
nog sneller dan verwacht… We werden er stil en verdrietig van. Tegelijkertijd zijn we
ook blij dat hem een heel lange lijdensweg bespaard is gebleven. Meeme is in vol
vertrouwen in zijn Heer en Heiland overleden. Thuis gehaald, zo voelde dat ook echt
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voor hem en zijn familie. Wij zijn dankbaar dat hij zich aan dit rotsvaste geloof kon
vasthouden.
Meeme was een man met een warm hart voor het christelijk onderwijs en voor de
scholen en medewerkers van onze vereniging Scholengroep Perspectief. De
afgelopen jaren hebben wij als team veel met hem te maken gehad, bijvoorbeeld
door de fusie en de bouw van ons nieuw schoolgebouw. Het is mede aan zijn
kundigheid en aan zijn inzet te danken dat we hier aan de Acaciahage zoiets moois
hebben staan. Meeme ging altijd voor kwaliteit: zowel op onderwijskundig gebied als
op bouwkundig gebied. Wij zullen hem missen.
Over enkele weken, op 1 januari 2020, zou Meeme al deels met pensioen gaan, om
vervolgens op 1 augustus 2020 helemaal zijn werk neer te gaan leggen.
Helaas, het heeft niet zo mogen zijn.
Sponsorloop
In de vorige Nieuwsbrief meldden we al dat er een mooi bedrag van €1800,- bijeen is
gelopen door de kinderen. Het bedrag wordt alsvolgt verdeeld:
 €200,- voor Compassion; samen met het bedrag uit de spaarpotjes kunnen we
Elias en zijn familie weer een schooljaar lang sponsoren
 €600,- voor Kika; met dit bedrag sponsoren we Emiel Ketelaar, vader van Koen
en Thomas, die in juni 2020 de Giro di Kika gaat fietsen. Ook interesse om hem
te sponsoren? Zie: https://www.girodikika.nl/emiel-ketelaar
 €1000,- voor investering in schoolmiddelen. We willen graag informatieboeken
aanschaffen die we kunnen inzetten bij Topondernemers en we willen graag
de materialen in de kieskast aanvullen
Nogmaals een woord van dank aan alle sponsoren en aan de leerlingen die dit mooie
bedrag bijeen gelopen hebben!
Sinterklaasfeest
Donderdag 5 december a.s. zullen de Sint en zijn pieten onze school weer met
een bezoekje vereren. Alle kinderen worden deze dag om 8.15 uur op school
verwacht! Groep 1 en 2 mag dan meteen naar binnen, groep 3 t/m 8
blijft buiten tot de bel gaat. Bij binnenkomst houden alle kinderen hun
jas aan.
De groepen stellen zich vervolgens op aan de Eikenhage. (NB: deze
morgen NIET aan de Eikenhage (‘voorzijde’school) parkeren!)
In de kleine pauze krijgen de kinderen drinken en iets lekkers op school. Het
‘fruitpakket’mag dus thuis blijven.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn deze dag om 12.30 uur vrij. Ze lunchen nog wel op
school, dus alle kinderen moeten gewoon hun lunchpakket meenemen.
Studiedag 6 december
Niet vergeten: Vrijdag 6 december is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle
kinderen zijn deze dag vrij! De leerkrachten gaan aan de slag met het evalueren van
de groepsplannen. Daarnaast willen we ons zorgsysteem efficiënter maken. Dit vergt
in eerste instantie aardig wat tijd om het goed in te richten. Hiervoor gebruiken we
deze studiedag. Wanneer het systeem goed is ingericht, verwachten wij tijdwinst en
efficiëntie voor de langere termijn.
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Aankondiging Kerstfeest 2019
Op 17 december 2019 is er rondom school een
kerstwandeling met tafereeltjes waarin de leerlingen het
kerstverhaal uitbeelden. Dinsdag 3 december zult u de
officiële uitnodiging ontvangen.
We willen u alvast vragen om glazen potjes te verzamelen
zodat we de route feestelijk kunnen verlichten met
waxinelichtjes.
Praktische informatie:
De kerstwandeling is in twee groepen verdeeld. Als u een rode uitnodiging krijgt zit u
in de eerste groep, als u een groene uitnodiging krijgt zit u in de tweede groep.
Eerste groep, start om 17.00 uur
 De ouders van de eerste groep brengen hun kinderen om 16.45 uur bij het
tafereeltje.
 Om 17.00 uur start de eerste groep met de wandeling onder begeleiding van
de herauten.
 Om 17.45 uur is de laatste groep bij het eindpunt.
 Daarna kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen bij de taferelen.
Tweede groep, start om 18.30 uur
 De ouders van de tweede groep brengen hun kinderen om 18.15 uur bij het
tafereeltje.
 Om 18.30 uur start de tweede groep met de wandeling onder begeleiding van
de herauten.
 Om 19.15 is de laatste groep bij het eindpunt.
 Daarna kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen bij de taferelen.
Kerstbuffet
Het is een leuke traditie geworden: ook dit schooljaar organiseren we weer een
kerstbuffet, nl. op vrijdag 20 december.
Wij hopen dat veel ouders weer meehelpen met het maken van heerlijke gerechten,
waaruit de kinderen kunnen kiezen. Vanaf vrijdag 6 december hangen in de centrale
hal én in de zij-ingang van groep 3 t/m 6 lijsten, waarop u kunt schrijven wat u gaat
maken. Op die manier voorkomen we dat iedereen hetzelfde gaat maken.
Vorig jaar viel op dat er vooral zoete lekkernijen werden gemaakt. Het was uiteraard
erg lekker, maar niet veelzijdig. We zouden het fijn vinden als er ook hartige gerechten
worden gemaakt. Zo kunnen de kinderen kiezen uit een gevarieerd buffet. In de
bijlage vindt u een lijst met ideeën. Wij hopen op uw medewerking!
Het eten mag vanaf kwart over 12 naar school gebracht worden en we hopen dat u
helpt met het opscheppen. Gezien het feit dat we een beneden- en een
bovenverdieping hebben, zullen we het buffet in tweeën delen. Komt u iets brengen,
wilt u zich dan even bij de organisatie melden (in de centrale hal)? Zij zullen u vertellen
waar u uw heerlijkheden mag uitstallen. Gaat u iets bereiden wat echt warm
gehouden moet worden op een warmhoudplaat, wilt u dan zelf zo’n plaat én een
verlengsnoer mee nemen?
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Op vrijdag 20 december mogen alle leerlingen hun bord, beker en bestek meenemen
naar school (graag met een naam erop in een plastic tas met naam erop.) Vanaf
kwart voor één lopen de kinderen met hun bord langs het buffet en kunnen ze kiezen,
wat ze graag willen eten. De kinderen eten met hun eigen groep in de klas. Wij hopen
dat meerdere ouders na afloop even willen blijven om te helpen met opruimen.
Melis Bloemsma Fonds en het Jeugdfonds Sport en Cultuur
Melis Bloemsma Fonds
Wij kregen als school informatie toegestuurd over en van het Melis Bloemsma Fonds:
een fonds waar mensen terecht kunnen die krap bij kas zitten. Wij willen u deze
informatie niet onthouden. Zie www.melisbloemsmafonds.nl
Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
Uw kind wil graag op een sport? Of op dans- of muziekles? Maar hiervoor is thuis te
weinig geld? Dan kunt u via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een vergoeding krijgen.
Sporten, dansen, muziek maken of creatief bezig zijn is goed voor uw kind, maar soms
te duur voor gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt
dan uitkomst. Dit fonds betaalt voor uw kind max. €225,- (sport) of max. € 450,- (cultuur)
per jaar. Het lesgeld of de contributie wordt rechtstreeks aan de sportvereniging of
cultuuraanbieder overgemaakt. In sommige gevallen is een aanvullende waardebon
voor sportkleding, attributen of huur instrument mogelijk. Ouders en kinderen kunnen
zelf geen aanvraag indienen, dat kan alleen via een intermediair (tussenpersoon) die
bij het kind of gezin betrokken is. Kijk op de website voor meer informatie en
aanvraagmogelijkheden. www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen
Handhaving verkeersregels en parkeren
Binnenkort zal rondom de Acaciahof gecontroleerd worden door de politie. Dit omdat
het nog regelmatig gebeurt dat er overlast is i.v.m. fout parkeren of het niet correct
uitvoeren van de verkeersregels. Zowel de scholen als omwonenden en handhavers
vanuit de gemeente hebben regelmatig vriendelijk verzocht om de afspraken die er
zijn, uit te voeren.
De politie zal gaan handhaven en direct bekeuren.
Voor de volledigheid vindt u (nogmaals) in de bijlage het geldende verkeersplan, dat
is opgezet door gemeente, VVN en de partners binnen de Acaciahof.
Controle gebruik fietsverlichting
Wij hebben bericht gekregen van de politie dat er in de week van 16 december in
Stadskanaal uitvoerig zal worden gecontroleerd op het gebruik van de verlichting op
de fiets. Graag uw aandacht hiervoor! We willen toch allemaal graag zichtbaar zijn
op de weg?
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

