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Beste ouders / verzorgers,

Informatie voor de locaties:

SPS + De Gouw SBO
Sportstraat 1
1541 JL Koog aan de Zaan
075-6171936
TJL SO/SBO
Tjotterlaan 2
1503 LB Zaandam
075-6176468

Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van dit kalenderjaar! In deze
Nieuwsbrief kunt u algemene informatie lezen. Ook kunt u per locatie
zien en lezen wat we doen in de groepen. Vaak staan er foto’s of leuke
gebeurtenissen die uw kind heeft meegemaakt.
Voor mij zal dit de laatste Nieuwsbrief zijn waarbij ik ben betrokken.
Na de kerstvakantie neemt Paul Detering, zoals al eerder is genoemd,
het stokje van mij over. Hij zal eindverantwoordelijk zijn voor de locatie Sportstraat/De Gouw.

Agenda
Met enorm veel plezier heb ik gewerkt voor de locaties van Dynamica
XL. Ik wens de scholen, de medewerkers en de ouders veel plezier en
tevredenheid toe. Bovenal wens ik al onze kinderen veel leerplezier en
vele kansen toe!

Ik wens u een gezond en saamhorig 2022!
Namens de teams Dynamica XL,
Babs Schipper, directeur

•

25 december tot en met
9 januari
Kerstvakantie
Alle leerlingen vrij!

•

10 januari loc SPS/de Gouw
Start van toetsweken.

•

Vanaf 12 januari loc. TJL
Start van toetsweken.

•

18 januari loc SPS/de Gouw
Spreekuur jeugdteam.

•

18 januari
MR vergadering

Nieuwe leerlingen

MR nieuws
schooljaar 2021-2022

SPS
-

TJL
- Thijs
- Shawn

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De leden van de MR zijn opgelucht dat het erop lijkt dat de geurproblemen opgelost zijn.
Het is een roerige tijd waarin veel van iedereen gevraagd wordt. De
MR SPS is trots op haar ouders, personeel en de kinderen!
Het personeel is blij met extra waardering vanuit overheid en bestuur
(uitgedrukt in gelden).
De oudergeleding MR SPS onderhoudt regelmatig contact met de
directie. Dit wordt door beide partijen als zeer prettig ervaren.
De MR houdt zich ook bezig met de komende fusie en zal daar in het
nieuwe jaar verder over berichten.
De volgende MR vergadering
is op 18 januari. U krijgt hier
tegen die tijd nog een bericht
over.
De leden van de MR wensen
iedereen gezonde en fijne
feestdagen.
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Corona maatregelen en noodopvang
Opnieuw zijn we vorige week overvallen door de afkondiging van de
harde lockdown. In de persconferentie is benoemd dat de scholen
op 3 januari te horen krijgen of we na de kerstvakantie weer open
mogen. Omdat dit niet zeker is, willen we ons nu al voorbereiden op
mogelijk thuisonderwijs. Tevens willen we ons vast voorbereiden op de organisatie van de noodopvang
na de kerstvakantie.
We zullen u in de vakantie informeren of de scholen weer open gaan. Mocht de school nog dicht zijn,
dan geven we afstandsonderwijs. Voor de leerlingen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare
kinderen verzorgen we noodopvang.
Wij vragen u hierbij terughoudend te zijn in de aanmeldingen. Aangezien de leerkrachten zelf het afstandsonderwijs verzorgen, kunnen zij deze opvang vaak niet op zich nemen. Dit betekent dat dan de
onderwijsassistenten dit zullen doen en daarmee is het aantal plekken ook meteen beperkt. De kinderen
worden zoveel mogelijk in een groepje met leeftijdsgenoten geplaatst. Het is echter niet mogelijk om
een echte klassensetting te creëren.
Hopelijk krijgen we 3 januari te horen dat de scholen gewoon weer open mogen. We laten het u weten!

Fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022!

Laatste nieuws?
Op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Dynamica XL? Volg ons op twitter: @dynamicaxl of check
de website: www.dynamicaxl.nl

DynamicaXL SPS
Sinterklaas activiteiten in de verschillende groepen.

Timmeren met meester
Kees.
De plekken waren snel
gevuld.
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DynamicaXL SPS
Kerstman slingers cadeau's rendier kerstboom
Ik kan niet wachten tot kerstavond.
Ik wil een robux kaart als cadeau hebben. Ik heb een
kerstboom met slingers erop.
Ik wil de Kerstman zien en zijn mooie rendieren. Ik wil
met magie kunnen vliegen over de huizen en. elke kind
een onvergetlijke kerst geven elke kind is dan blij.
De kerstman is een kindervriend net als sint de kerst
man heeft elven en de sint heeft pieten.
De kerstman geeft cadeaus in de nacht.
De kerstman draagt een rood muts want rood is feestelijke kleur.
De kerstman spreekt Engels want hij komt uit US
(America).
Je moet een kerstboom zetten dan krijg je cadeaus.
Der zijn allemaal tover films over kerst.
Hij geeft kinderen over de hele wereld cadeaus.
Kerstman
De kerstman en zijn rendieren. Zijn klaar om cadeaus om
afleveren. De slingers hangen
op de palen.
Iedereen heeft een kerstboom geplaatst.
Iedereen zit te slapen maar de kerstman
niet.
Het is kerst iedereen viert feest.
Zij maken zijn kados open.
De kerstman is weer thuis.
En hij is ook kerst aan het vieren.
De elfen zijn ook blij want het is
ook kerst.

De kerstman!!!
Er was eens een kerstman die was niet
zo lekker hij kon niet meer cadeaus
brengen.
En dus ook niet vliegen op de slee dus
de rendieren blijven dus nog wel even
stil.
Ligt er straks geen cadeaus onder de
boom en nu moet hij slapen.
Maar de elfen moeten de cadeaus
brengen omdat de kerstman ziek is.
Maar iedereen moet slingers nog op
hangen dus dat kan nog wel even duren.
Maar ze moeten nou echt gaan om cadeaus brengen.
Maar toen hoorde een kind mij en dus
gevaar.
DE kerst
De kerst is leuk.
Kerst gaat om liefde.
De kerstman is leuk en de rendieren
ook.
De kerst met cadeaus en slingers.
De kersboom is mooi versierd.

Kerstverhalen van de leerlingen van de groep Octopus op de computer in word opgeschreven.
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DynamicaXL SPS
Kerststukjes
maken bij
de groep
Octopus.

Wintertekeningen
van de
groep
IJsbeer
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DynamicaXL TJL
In So4 hebben we ons de
afgelopen periode niet hoeven
te vervelen, wat hebben we
een hoop leuke dingen gedaan .

Op locatie Tjotterlaan hebben
we tijdens de gymlessen iets
ontzettends cools gedaan:
BOOGSCHIETEN!
Dit was soms wat lastig maar
ook super leuk! Iedereen deed
vol enthousiasme mee.

Ook hebben we meegedaan met
de ANWB Fietsverlichtingsactie,
waarbij we hebben benadrukt
dat het belangrijk is om je
fietsverlichting aan te zetten.
We hebben ook een tagpakket
gekregen en op de fietsroute bij
school staat nu met gele letters:

ZET JE LICHT AAN.

Onze sinterklaasviering was
erg gezellig en iedereen is
goed verwend. We hebben het
cadeautjesspel gespeeld en
iedereen had een cadeautje
voor iemand gekocht.

We hebben in de klas
ook een High Tea
gedaan. Wat was dat
allemaal lekker zeg.
Juf had alles gekocht
of gemaakt dus de
kinderen hoefden het
alleen maar op te
eten
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