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Spindelpraatjes
Schoolfruit

de kalender
Maandag 27 november:
Schriften terug
MR vergadering
Donderdag 30 november:
1e rapport groepen 3 t/m 8
15.00u CJG spreekuur
Vrijdag 1 december:
Eiershow 6c en 1/2d
Dinsdag 5 december:
Sinterklaas op school
Woensdag 6 december:
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Vrijdag 8 december:
Groepen 1/2 zijn vrij
Ma. 11 en Di. 12 december:
Ouderavond groep 3 t/m 8
Donderdag 14 december:
15.00u CJG spreekuur
Vrijdag 15 december:
Spindelpraatjes verschijnt

Veilig op weg
Woensdag is er een onaangekondigde
fietsverlichtingscontrole gehouden.
Er zijn 145 fietsen gecontroleerd,
hiervan was 20% niet in orde.
Meestal zijn de batterijen bij het voorof achterlicht leeg. Een kleine moeite
om deze te vervangen! Nu de donkere
dagen weer zijn aangebroken is een
goede fietsverlichting noodzakelijk.
De kans op een aanrijding in het
donker neemt flink af als je goed
verlicht bent. Laten we allemaal alert
blijven.

Sinds vorige week krijgen alle kinderen op de Spindel weer 3x per week
schoolfruit. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt het fruit in de klas
verdeeld. Op deze dagen mogen kinderen geen koeken e.d. meebrengen
voor de ochtendpauze. (Extra) fruit is wel toegestaan, uiteraard ook op de
maandag en de vrijdag. Als kinderen op jonge leeftijd leren hoe lekker en
gezond fruit is, hoe makkelijker ze van fruit eten een vaste gewoonte
maken. Samen voeden we onze kinderen gezond op!

Overblijven
Bij dit Spindelpraatje ontvangt u een aparte bijlage: “Overblijven
op de Spindel”. In het door de overblijfcoördinatoren opgestelde
document leest en ziet u hoe het overblijven op de Spindel is
georganiseerd. Tevens bevat het document informatie over de
samenwerking tussen ons overblijfteam en het beweegburo.

Staking?
Op 7 november hebben de vakbonden een ultimatum neergelegd bij
onderwijsminister Slob. De organisaties verwachten uiterlijk in de
week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het
kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair
onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan
roepen de vakbonden een landelijke staking voor dinsdag 12
december uit.
Op die dag zal dan door medewerkers in het primair onderwijs in
Nederland worden gestaakt. Of er ook op de Spindel wordt gestaakt
en wat dit betekent voor uw kinderen proberen we in de loop van de
komende week duidelijk te krijgen. Dit laten we weten via Digiduif.
Een staking in het primair onderwijs is uniek, maar het water staat
bij de medewerkers nu echt aan de lippen. De schoolbesturen zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen
die niet meer garanderen als er niet meer voldoende, goede,
gemotiveerde leraren voor de klas staan.

Spindelpraatjes
KiVa
We hebben weer een KiVa regel bijgeleerd:
We praten mét elkaar en gebruiken daarbij ik-taal.
Daarmee hebben we al drie belangrijke afspraken met elkaar gemaakt. Eerder dit
schooljaar leerden we al de KiVa regels:
‘We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect’.
‘We maken er samen een fijne groep van’

Goed uit elkaar
Denk je aan scheiden en wil je meer weten over:





voor- en nadelen?
het effect op je kinderen?
de financiële gevolgen: voorzieningen, wetten en regels?
de echtscheidingsprocedure, een advocaat of mediator inschakelen?

Geef je dan op voor (een van de) bijeenkomsten van ‘Goed uit elkaar’. Op
donderdagavond in november, december bij het IMW, Willemstraat 20 in Breda. De
informatie van 'Goed uit elkaar’ kan je steunen bij de beslissing om al dan niet uit
elkaar te gaan.
Voor de bijeenkomsten hoef je niet te betalen. Meer lees je op imwbreda.nl bij ‘Goed
uit elkaar’. Aanmelden voor één of meerdere avonden kan tot donderdag 30
november, via 076 – 530 58 88 (IMW) of antwoord@imwbreda.nl.
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan
kun je terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op de Spindel is dit:Peter
Dekkers (peter.dekkers@cjgbreda.nl; 06-12918371)

Aangepaste schooltijden i.v.m. kerstviering
Zoals u op de kalender kunt zien, vieren wij donderdag 21 december kerst op de
Spindel. Deze dag gelden er aangepaste schooltijden:
De kinderen gaan naar school van
08.45 uur tot 12.15 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur.
(Let op: de kinderen zijn 's middags vrij).
Verdere informatie over de invulling van de kerstviering volgt later.

Spindelpraatjes
e

De ouders van Jim uit groep 6b hebben een
kaarsenfabriek. Jim vindt het leuk als klas- en
schoolgenoten naar de open dagen komen!

OPEN DAGEN BREDASE KAARSENFABRIEK
ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE KAARSEN GEMAAKT WORDEN?
Bezoek dan de open dagen van de Bredase Kaarsenfabriek op
zaterdag 16 en zondag 17 december 2017.
De Bredase Kaarsenfabriek is één van de weinige Nederlandse
producenten waar, naast de machinale productie, kaarsen ook
nog op de eeuwenoude traditionele manier vervaardigd worden.
Om die reden krijgt het bijzondere familiebedrijf altijd veel
aanvragen voor bezichtigingen en rondleidingen.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen het ambacht te
ervaren, opent de Bredase Kaarsenfabriek dit jaar al voor de
39ste keer zijn deuren voor het publiek.
Alle stappen, van grondstof tot kaars, kunnen van dichtbij
gevolgd worden.
Er worden diverse demonstraties gegeven en voor kinderen
bestaat er de mogelijkheid om onder toeziend oog van de
meesterkaarsenmaker zelf een echte kaars te dompelen.
Een leuk en educatief uitje voor jong en oud!
De Bredase Kaarsenfabriek is op beide dagen geopend van 10.30
tot 16.30 uur en de entree is gratis. Het bedrijf is gelegen op
industrieterrein Hintelaken, aan de Franse Akker 19 in Breda.
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