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Sinterklaas
(verslag van de ouderraad over het bezoek van Sinterklaas)
Op 5 december was het dan zover: Sinterklaas bracht met zijn pieten ook een bezoek aan basisschool Den
Doelhof. Spannend hoe hij dit jaar weer op school aan zou komen...
Alle kinderen van de onderbouw hadden zich die ochtend op het schoolplein verzameld om de Sint en zijn
pieten toe te zingen.
Rond de klok van kwart voor 9 kwam de Sint aan met zijn pieten op de grasmaaier van Jos.
Juf Monique deed dit jaar het welkomstwoord. De Sint sprak alle kinderen toe en ging daarna naar binnen.
Om 9 uur werd de Sint met twee pieten verwacht in de gymzaal van de kleuters om naar hun optredens te
kijken. En kregen de kinderen ook nog een cadeau. Zo ging de Sint samen met zijn pieten ook een bezoek
brengen aan de groepen 3, 4 en 5 en ook daar liet de Sint voor ieder kind een cadeautje achter. Twee pieten
hebben de theaterzaal bezocht waar ook optredens waren en zij gingen ook in de bovenbouw nog even
neuzen. Het was een gezellige dag en de kinderen zijn goed verwend.

Voorleesontbijt
Kindcentrum Meijel organiseert dit jaar weer het voorleesontbijt. Dit zal
plaatsvinden op woensdag 23 januari 2019. Er is gekozen voor deze dag,
omdat dan ook het Nationale Voorleesontbijt in Nederland is.
De kinderen uit de groepen 7 komen op deze morgen prentenboeken
voorlezen aan de peuters van SKM en aan de kinderen van groep 1-2. De
prentenboeken sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Na
afloop krijgen de kinderen nog een lekkere en gezonde versnapering die
we samen in de klas op zullen eten.
Wij wensen de kinderen alvast veel lees- en luisterplezier!

Stand van zaken bouwplannen Kindcentrum Meijel
Waarom loopt het nieuwbouwtraject zo’n vertraging op?
Vanuit de gemeente is er na de zomervakantie het verzoek gekomen de bouwplannen nog eens goed te
overwegen en de haalbaarheid van volledige nieuwbouw (school én kinderopvang) te onderzoeken.
Deze invalshoek is nogal ingrijpend. Daardoor waren de afgelopen maanden hard nodig om alternatieven te
onderzoeken en uit te werken op hoofdlijnen. De haalbaarheid hiervan is nog onzeker.
Dit betekent dus dat het eerder gepresenteerde plan (zie onderwijskrant Meijel) ook nog in beeld is. De
studiefase van het nieuwe alternatief heeft nu het stadium bereikt om alvast
met de betrokkenen hierover van gedachten te wisselen. Dit gaat in januari
gebeuren.
We houden u natuurlijk op de hoogte van het vervolg.
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Lichtjestocht
Woensdagavond waren er weer veel ouders en kinderen van Kindcentrum Meijel op de been om samen
gezellig de lichtjestocht door Meijel te lopen. Onderweg was er van alles te zien en te doen. Ouders en
kinderen hebben genoten van o.a. het optreden van MD Spetters, Beatz en Mekiko. Maar ook de levende
kerststal, het juffenkoor, de spellen onderweg en de kerstmannen trokken veel bekijks.
Toen de tocht erop zat, was er een gezellige afsluiting op de speelplaats. Hier konden kinderen, ouders, opa’s
en oma’s genieten van een lekkere beker warme chocomel, koffie, thee of glühwein. Ouders hadden heerlijke
wafels en cupcakes gebakken, die als warme broodjes over de toonbank gingen (ze waren op een gegeven
moment zelfs helemaal uitverkocht). Met natuurlijk de opbrengst voor het goede doel.
Nu al het geld geteld is, kunnen we mededelen dat de
eindopbrengst van deze avond € 1375 is. Dit geweldige bedrag
wordt gedoneerd aan de ‘Plastic Soup Foundation’.
Vandaag gaan we nog genieten van een gezellige kerstlunch,
die wordt verzorgd door de ouderraad.
Ook willen we natuurlijk alle ouders, bedrijven en
andere vrijwilligers bedanken die een bijdrage
hebben geleverd aan de mooie versiering van de
school, de gezellige lichtjestocht en de kerstlunch.

Alle medewerkers van basisschool Den Doelhof
wensen u alvast heel gezellige feestdagen
en een gezond en gelukkig 2019!
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Daan, Sem en Julia hebben nog tips voor een leuke kerstvakantie
De top 5 leukste films in kerstsfeer:






The big 5 van het lekkerste eten tijdens kerst:

Home alone
The Polar Express
Ice age
Smallfoot
The princess switch







Notenburgertjes
Knolselderij
Aardappelkroketjes
Bladerdeeghapjes
Japanse
groentepannekoek

Januari 2019

Kalender:
t/m 4
21
25
31
6 febr.

Kerstvakantie
OR vergadering; aanvang 20.15 u.
Rapportfolio 3-8
Kind- oudergesprekken 3-7
Kind- oudergesprekken 3-7

Hoi allemaal,
Yes, de vakantie staat weer voor de deur. Even twee weekjes niet naar school. Maar je hoeft je zeker niet te
vervelen deze vakantie. Er is genoeg te doen. Ik heb wat tips op een rijtje gezet. Ben je benieuwd? Lees dan
snel mee op www.benbizziemeijel.nl.
Ik heb deze week trouwens ook een toffe video gemaakt met Rikus en Peelpush Dames 1. Wat? Heb je die
nog niet gezien? Ook die kun je terugvinden op mijn website. En meld je daarna meteen even aan via
www.negen.typeform.com/to/ku3A6t en ga mee!
Een tipje van de sluier wil ik wel geven: als je je Ben Bizzie T-shirt aan doet kleuren we de sporthal helemaal
wit.
Tot snel weer!
Groetjes van Ben Bizzie
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