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De laatste loodjes…

12-12-2018

Het einde van 2018 is in zicht en in de school besteden we aandacht aan (de dagen
voor) Kerstmis en kijken we al uit naar onze welverdiende vakantie!

In dit nummer:






De laatste
loodjes…
Kerstnieuws
Foto’s voor
tijdschrift
Koffie-uurtje met
gastspreker
Ander nieuws

In 2018 is er veel gebeurd. Zo hebben we onder andere voor de zomer afscheid
genomen van collega’s en na de zomer nieuwe collega’s verwelkomd, zijn we van 9
naar 10 groepen gegroeid en hebben we inmiddels in 2 units een paars atelier in
gebruik genomen, bestaan we 10 jaar en hebben we al een prachtig feest met
onze leerlingen gevierd en zijn we begonnen met Sociaal Emotioneel Leren volgens
de methodiek van Kwink.
We kijken met een goed gevoel terug op dit jaar en zijn blij met alles dat we
bereikt hebben.
Om ons 10 jarig bestaan nog meer kracht bij te zetten wordt op dit moment de
laatste hand gelegd aan een tijdschrift ter ere van ons jubileum.
In het nieuwe jaar kunt u deze tegemoet zien!
We kijken uit naar het nieuwe jaar, ongetwijfeld brengt het ons weer nieuwe
uitdagingen, hoogtepunten en kansen.
Maar voordat het zover is, gaan we eerste genieten van een heerlijke vakantie,
goed uitrusten, zodat we fris aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.
Nog anderhalve week en dan is het zover, er gaat geen extra nieuwsbrief meer uit,
dus we maken van deze gelegenheid gebruik u alvast een hele fijne vakantie te
wensen!!

Belangrijk
Datum

Beschrijving

19 december

Kerstdiner

20 december

Kerstviering in de kerk; LET OP school start om 10uur

21 december

Studiedag DOK12 en start kerstvakantie voor de leerlingen

9 januari

Informatieochtend nieuwe ouders

9 januari

Start afname CITO toetsen hele school

23 januari

Koffie-uurtje met het MT met Christine Feliksik

30 januari

High limo en EC6

Voor alle units
Kerstnieuws (herhaling)
Advent
Kerstmis wordt voorafgegaan door Advent (= Nadering). Tijdens de Advent zijn Christenen in afwachting van de
komst van Jezus. Advent begint op de vierde zondag voor Kerstmis (het begin van het kerkelijke jaar) en duurt tot
kerstavond. Op school besteden we op maandag 3, 10, 17 december en donderdag 20 december aandacht aan
advent tijdens de ochtendkringen.
Kerstfeest
Woensdag 19 en donderdag 20 december vieren wij op DOK12 het kerstfeest. Wij hopen ook dit jaar weer op een
sfeervol kerstfeest.
Woensdag 19 december is er een kerstdiner. Voor groepen 1/2 en 3/4 is het kerstdiner van 17:15 tot 18:30 uur,
voor groepen 5/6 en 7/8 zal dat van 17:00 tot 18:30 uur zijn. Vanaf 16:50uur zijn de deuren open, zodat de hapjes
klaargezet kunnen worden.
Tijdens het kerstdiner, is er voor de ouders een drankje in de teamkamer.
Zorgt u ervoor dat uw kind echt om 17:00 uur in de unit is, zodat we op tijd kunnen beginnen?
Donderdag 20 december beginnen we om 10uur. Uw kind mag dus lekker uitslapen. Om 12.30uur zullen wij naar
de st. Jozefparochie in Hooglanderveen gaan voor de kerstviering in de kerk. U bent van harte welkom!
We lopen naar de kerk, de tassen worden meegenomen. Fietsen blijven op school. U wordt verzocht deze samen
met uw kind na 14:15 uur op te halen.
Groepen 1/2 zijn tijdens het lopen gekoppeld aan kinderen uit unit 7/8. Groep 3/4 loopt met leerlingen uit groep
6. Uiteraard lopen er met alle groepen ook enkele hulpouders mee.
Wat betreft de kerstviering in de kerk zijn de volgende punten van belang:
-De kinderen zitten bij de basisgroepleerkrachten en met hun loopmaatjes in gereserveerde banken
-Voor ouders van onze musicalsterren (groep 5) zijn er 2 VIP zitplekken gereserveerd. Voor alle andere ouders,
houdt u er rekening mee dat er wellicht geen zitplek beschikbaar is.
-De kinderen mogen om 14:15 uur met hun ouder(s) mee naar huis. Maakt uw kind gebruik van B.S.O.?
Bzzzonder en SKA zijn geïnformeerd. Uw kind wordt bij de kerk opgehaald. Gaat uw kind naar een andere B.S.O.?
Wilt u dit dan zelf met uw B.S.O.-aanbieder regelen?

Personele zaken
Fijn u te kunnen melden dat de vervanging voor Anja (0,2 WTF deeltijdonstlag) is ingevuld. Chantal
Schoonderbeek start na de vakantie met werken op woensdag op DOK12. Chantal is bekend met DOK!2 en unit
3/4, ze heeft al vele malen ingevallen. We wensen Chantal veel werkplezier.

Laatste oproep; foto’s tijdschrift!
Zoals u weet zijn we bezig met het maken van een tijdschrift t.g.v. ons tienjarig bestaan. Hiervoor zijn we nog op
zoek naar leuke overzichtsfoto’s van evenementen die we organiseren. Mocht u deze in het bezit hebben en
willen delen met ons kunt u ze mailen naar m.dewit@kpoa.nl.

Koffie-uurtje MT 23 januari - Gastspreker
Op 23 januari verwelkomen wij Christine Feliksik tijdens ons koffie-uurtje die ons komt vertellen over het
volgende:
HOW WE BEGIN IS WHO WE BECOME – In Utero
Iedere ervaring in je leven vormt je tot wie je bent. Weet je dat ook je vroegste ervaringen, de tijd dat je nog in de
buik zat en je geboorte, van invloed (kunnen) zijn op wie je nu bent en wat je nu doet?
Inzicht in wat jij of je kind ervaren heeft in de buik, tijdens en na de geboorte maakt dat je gedrag van jezelf en/of
je kind beter kan begrijpen. Dan is gedrag vaak heel logisch en ga je hier op een andere manier mee om.
Tijdens deze koffieochtend vertel ik over de 8 belangrijke fases tijdens zwangerschap en geboorte die zo van
invloed zijn op hoe we ons nu gedragen. Als je hier nieuwsgierig van wordt, ben je van harte welkom!
Tot dan!
Christine
KAART Kindercoachpraktijk
We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten tijdens dit mooie en informatieve koffie-uurtje!!

Ander nieuws
Muzieklessen in de Brink
Ook in het nieuwe jaar kun je bij Muziekonderwijs Midden Nederland terecht voor muzieklessen in De Brink in
Vathorst!
Spelen met Muziek voor kinderen uit groep 1 en 2: een korte cursus van 7 lessen vanaf woensdag 9 januari(14.3015.15u).
De jaarcursus AMV voor kinderen uit groep 3 t/m 5 begint op woensdag 6 februari: een leuke cursus waarin je de
basisbeginselen van muziek leert en je ukelele en blokfluit gaat spelen! De lessen zijn van 15.30 tot 16.30u.
Wil je graag meedoen, maar kun je niet op woensdag? Dan ben je ook welkom op donderdag in Nieuwland!
Voor kleine broertjes en/ of zusjes hebben we de cursus Peuters in Muziek.
Volwassenen kunnen naast de instrumentale lessen ook terecht voor een inspirerende algemene cursus van 8
lessen: MuziekWijs, of de cursus Pop History!
Voor meer informatie neem een kijkje op de website www.muziekonderwijsmiddennederland.nl
Bel 033-4532797 of mail naar info@muziekonderwijsmiddennederland.nl
Nieuws van de St. Josephkerk
Advent en Voedselbank
De Kinderwoorddienst gaat op weg naar Kerst. Zondag steken we het derde kaarsje aan. Om 11.00 uur begint de
eucharistieviering in de St. Josephkerk, en pastor Roderick geeft je dan het lichtje mee voor jullie eigen viering. Na
afloop van de viering verkopen onze vormelingen eigengemaakte kerstlekkernijen voor hun 5-euro-project, de
opbrengst is voor de Voedselbank. En bij de koffie en limonade kun je gezellig chillen in de plofhoek met de
spelletjes.
Zing je mee?
Het eerste oefenuurtje voor het kinder-kerstkoor is geslaagd! Al 12 kinderen hebben met pianist Ron geoefend
voor de familieviering op Kerstavond. Vind je het ook leuk om te zingen, en dichtbij de kerstastal te zitten? Kom
dan dinsdag 18 december van 19.30 tot 20.15 uur oefenen in Parochiezaal St. Joseph. Super leuk!

Kerstfeest en kijkdozen
Het is bijna zover en misschien ben je al lekker druk met het knutselen van je eigen kerstkijkdoos! Doe mee, dan
maken we er op eerste kerstdag een mooie tentoonstelling van. Ook maak je kans op een mooie prijs! Lever de
kijkdoos in bij de schoolviering of gewoon achter in de St. Josephkerk!
Een overzicht van de kerstvieringen vind je op www.zaligkerstmis.nl.
Film in Hart van Vathorst

Kies je sport

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het informatieboekje voor kies je sport.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Telefoon 033-3010077

Email
Website
Twitter

dok12@kpoa.nl
www.dok12.com
twitter.com/DOK12
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