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Sinterklaas
Sinterklaas was wat verward en stond op een dak. Gelukkig heeft Sint de weg
gevonden naar De Vliegende Hollander. De verjaardag van Sinterklaas is door alle
kinderen met plezier gevierd.

TSO, Tussen Schoolse Opvang
De TSO wordt anders georganiseerd. De kinderen van groep 1-2 gebruiken het
lokaal beneden. Sonia en Maryam begeleiden 4 dagen per week de kinderen van
groep 1-2 tijdens de TSO. Vanaf groep 3 gebruiken de kinderen het lokaal boven.
Nazik en Manuela begeleiden 4 dagen per week, de kinderen van de oudere
groepen. Een ouder heeft zich gemeld om te vervangen als er een TSO-medewerker
afwezig is.
De afspraken zijn inmiddels bijgesteld zodat iedereen weet wat wel en niet kan
tijdens het pauze moment.
De administratie wordt digitaal. In de bijlage vindt u een uitgebreide brief wat u
moet doen om vanaf januari 2019 gebruik te kunnen maken van de overblijf. Als u nu
geen gebruik maakt van de overblijf, is het nodig een account aan te maken zodat
u in de toekomst incidenteel gebruik kunt maken van de overblijf.
De kosten blijven €1.50 . Mocht blijken dat dit bedrag ontoereikend is om de
medewerkers een bijdrage te kunnen geven, kan het zijn dat de bijdrage vanaf het
nieuwe schooljaar €0,25 wordt verhoogd.
Heeft u vragen over de brief neemt u dan contact op met Roos Koster via
TSO.vliegendehollander@outlook.com.

Op vrijdag 14-12-2018 en woensdag 19-12-2018 tussen 8.30-9.30 uur is zij aanwezig op
school voor hulp om een account aan te maken.
Tot de kerstvakantie kunt u gebruik maken van de T.S.O d.mv. een strippenkaart.
Voor de voorjaarsvakantie ontvangt u per mail een bericht als u nog tegoeden
heeft. Deze zullen dan worden terugbetaald.

Kerstloterij
De ouderraad organiseert dit jaar wederom een kerstloterij tijdens het kerstdiner.
De loterij is dit jaar wel iets kleiner dan vorig jaar. Het doel is om gezamenlijk te
genieten van muziek, de vuurkorven en een glaasje glühwein of chocolademelk, in
goed gezelschap.
De ouderraad zoekt sponsoren die de loterij willen sponseren. Heeft u een idee, een
eigen bedrijf of een hobby wilt u dan contact opnemen met Anja Jochems of Roos
Koster?
or.de.vliegendehollander@outlook.com
Wilt u een lootje kopen? Dan kunt u dat doen op 20 december tijdens het kerstdiner
van de kinderen bij de vuurkorven waar ook muziek te beluisteren is.

Kerst op De vliegende Hollander
Donderdag 20 december is het jaarlijkse kerstdiner op school. Alle kinderen nemen
een bijdrage mee voor het buffet (variërend van bordjes/bestek tot warme
gerechtjes). In de hoogste groepen zal dit met de kinderen overlegd worden en in
de lagere groepen tot en met groep 6 zal dit door middel van een intekenlijst op de
deur van de klas gebeuren. Deze lijst zal vanaf dinsdag 11 december om 15:00u op
de deuren hangen. Probeert u alstublieft buiten de lestijden in te schrijven.
De kinderen zijn op 20 december ’s middags vrij, om 16.50u zal de deur opengaan
en om 17:00u begint het diner. Om 18.00u zullen alle kinderen samen in de hal
muzikaal afsluiten. De avond zal rond 18.15u afgelopen zijn. De voordeur gaat dan
open, u kunt uw kind dan bij de klas ophalen.
Om de tafels en de klas extra in kerststemming te brengen worden in alle klassen
kerststukjes gemaakt. Woensdag, 19 december, zullen de kinderen van alle klassen
deze gaan maken. De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 zullen, door elkaar,
verspreid over alle klassen bezig zijn met hun kerststukje.
Wilt u daarom vóór dinsdag 18 december aan uw kind meegeven:
-een potje met oase erin (op maat gesneden!)
-versiersels
-een kaars (deze worden niet op school gebrand)
Dit graag in een tasje met de naam erop.
Kerstgroen wordt geregeld door school/ouderraad, mocht u nog gaan snoeien in
de tuin en wat groen over hebben, is dit uiteraard zeer welkom!

Wij wensen u alvast een fijne kersttijd toe.
Met vriendelijke groeten,
De leerkrachten van de Vliegende Hollander
Goed initiatief Telstar

Van der Valk Taxiservice, Telstar en de Jutter/de Hofgeest zijn net als vorig jaar op
zoek naar een gezin dat vlak voor de kerst wel een opsteker kan gebruiken. Deze
familie maakt kans om op vrijdag 14 december als VIP uitgenodigd te worden bij de
voetbalwedstrijd Telstar-Jong PSV. Inclusief vervoer naar het stadion, matchdiner en
mooie plaatsen op de tribune.
Het doel is om een gezin uit Velsen een leuke voetbalavond te bezorgen met alles
erop en eraan. Stuur een mail van maximaal 200 woorden naar redactie@jutter.nl.
Doe dit voor maandag 10 december, zodat de initiatiefnemers voldoende tijd
hebben om alles te regelen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Zie ook facebook bericht van SC Telstar.
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Maandag 10 december
Dinsdag 11 december, 19.00 uur
Maandag 17 december







Dinsdag 18 december
Donderdag 20 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari 2019

Zwemmen groep 3 en 4
Ouderavondgroep 1-2
Zwemmen groep 3 en 4
Theater Stuiter groep 1 t/m 4
Theater Stuiter groep 5 t/m 8
Kinderen 12.00 uur vrijdag
Kerstdiner vanaf 17.00 uur
Vanaf 12.00 uur kerstvakantie
De school open om 08.20 uur

