Nieuwsbrief december 2013
05 december continurooster (14.00 uur) en Sinterklaasfeest
(Geeft u uw kind a.u.b. een lunchpakket mee)
12 december plusmiddag
13 december Kerstmarkt van 17.00 u tot 20.00 u.
16 december mr vergadering 19.45 uur
19 december continurooster (14.00 uur) (Lunchpakket mee a.u.b.)
19 december ‘s middags Kerststukjes maken in alle groepen
19 december Kerstdiner (tijden volgen)
20 december continurooster (14.00 uur) (Lunchpakket mee a.u.b.)
Sint
Het is bijna zover. Op donderdag 5 december brengt Sint een
bezoek aan onze school. Vol verwachting klopt ons hart en
misschien uw hart ook wel. De kinderen van groep 5 tot en met 8
brengen tussen kwart over acht en half negen de surprises in
school. Direct daarna gaan deze leerlingen weer naar buiten. We
wachten namelijk allemaal op het plein om de goedheiligman
welkom te heten. U bent uiteraard ook van harte welkom bij de
aankomst van Sint. Om kwart voor negen gaan alle kinderen naar
binnen voor een programma in de eigen klas. Sint bezoekt deze
ochtend elke klas. We hopen op een heel plezierige en gezellige
ochtend.
Kerstmarkt
Op dinsdag 13 december organiseren we op ons schoolplein
een Kerstmarkt. De opbrengst gaat volledig naar de CliniClowns.
Voorafgaand aan deze markt is een kaartverkoop van
zelfgemaakte Kerstkaarten. Hiervan gaat de opbrengst ook naar
de Cliniclowns. De markt is van 17.00 uur tot 20.00 uur. Op de
markt kunt u uiteraard iets te eten en drinken kopen, zoals
bijvoorbeeld glühwein, oliebollen, erwtensoep en warme
chocomel. Maar dat is nog lang niet alles. Er is muziek,
gezelligheid, u kunt een workshop volgen, er worden
zelfgemaakte spulletjes verkocht enz. enz. Kortom er is van alles
te zien, te doen en te beleven op onze Kerstmarkt. We nodigen u
alvast van harte uit.
Kerststukjes maken
Zoals u van ons gewend bent, willen wij ook dit jaar de kinderen
een Kerststukje laten maken. Wij doen dit op donderdag 19
december. Hiervoor vragen we u om uw kind op
donderdagochtend een potje mee te geven met oase, groene
takjes en versiering voor in het Kerststukje. Voor de kaarsen voor
het Kerstukje wordt gezorgd door school.
Kerstdiner
Traditioneel is ons Kerstdiner op de laatste donderdag voor de
Kerstvakantie. We eten in de klas met de kinderen. Hiervoor willen
wij u vragen om de kinderen een bord, beker en bestek mee te
geven, voorzien van hun naam. Leuk als uw kinderen mooi
gekleed naar school komen. Uiteraard mogen kinderen dan
‘Kerstig’ gekleed naar school komen. Groep 7 en 8 gaat
gourmetten. Aan de ouders van groep 1 t/m 6 is gevraagd om een
gerechtje voor het Kerstdiner te maken. Hiervoor hangen in die
groepen lijsten naast de deur waarop u kunt noteren voor welk

gerecht of versnapering u zorgt. In groep 5/6 hebben verschillende
ouders iets opgeschreven. In groep 3/4 en 1/2 blijft de inschrijving
wat achter. We willen heel graag verder met de voorbereiding van
het feest, maar daarbij is het noodzakelijk dat we weten op welke
gerechten we mogen rekenen. Wilt u uw bijdrage deze week op
de lijst noteren? Meer informatie en tijden volgen via de mail.
Faillissement de Bonte Vlinder
Via Solwig de Ruiter, directeur van kinderopvang de Bonte Vlinder,
hebben we schriftelijke uitleg over het faillissement van de Bonte
Vlinder ontvangen. We geven enkele passages uit de brief
hieronder weer ter informatie.

Op dit moment bevindt kinderopvang de Bonte Vlinder zich in
financieel zwaar weer. Dit is mede ontstaan door de
marktontwikkeling en de economische situatie. Kinderopvang de
Bonte Vlinder is werkzaam in de gemeente Bernisse, Zwartewaal
en Rozenburg. Alle gemeenten laten een sterke krimp zien wat
ook duidelijk merkbaar wordt in de opvang. Deze krimp heeft
voor de marktontwikkeling directe gevolgen. In 2012 heeft de
Bonte Vlinder verschillende maatregelen genomen waaronder het
sluiten van een locatie en het clusteren van groepen op de
diverse locaties. Voor de ouders van Abbenbroek en Geervliet
heeft dit directe gevolgen gehad. Ondanks dat de Bonte Vlinder
het belangrijk vindt dat opvang mogelijk moet zijn in iedere kern
van de gemeente, was de kleinschalige opvang in de kleine
kernen door de te lage bezettingen niet langer meer mogelijk.
Een overbezetting van medewerkers was het gevolg van de
krimp. In 2012 hebben alle medewerkers 10% van hun contract
uren ingeleverd om de dalende kind bezetting op te kunnen
vangen. De economische situatie dringt ook steeds verder door in
de opvang, helaas komen veel ouders zonder werk en is opvang
voor deze ouders geen noodzaak meer.
Bovenstaande maatregel hebben onvoldoende effect gehad en
wij voorzien dat kinderopvang de Bonte Vlinder aan het eind van
deze maand niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Het
faillissement betreft alleen de Bonte Vlinder. Solwig benadrukt
met klem: Dit betekent dat alle activiteiten zoals de
tussenschoolse opvang en de Brede school activiteiten die zijn
ondergebracht in de stichting gewoon doorgang vinden. Wat
betreft de buitenschoolse opvang, de Bonte Vlinder, zal alles wat
er in haar macht ligt aan doen om gedurende de periode na de
datum van faillietverklaring tot aan de datum van een eventuele
doorstart de bedrijfsactiviteiten onder toezicht van de curator voort
te (laten) zetten.
En tenslotte het meest recente bericht:
Na een spannende week voor ouders, medewerkers en het
bestuur van de Bonte Vlinder hebben wij op vrijdag 30 november
in de late namiddag een akkoord mogen ontvangen van de
rechter commissaris. De doorstart is hierbij een feit.
Aanwezigheid directeur
In principe is Ger op donderdag 5 december, donderdag 12 en
donderdag 19 december op school aanwezig.
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