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In deze nieuwsbrief:

kerstfeest! en nieuws
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,

Wie is er jarig?

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar
2018.
Allereerst kunnen wij met z’n allen
terugkijken op een super Sinterklaasfeest!
Hoogtepunten waren de spectaculaire aankomst
van de Sint, de Pietendisco en de schatkamer met
cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4. In de
bovenbouwgroepen waren er prachtige surprises
en gedichten gemaakt. Ook de
Sinterklaaskijkavond was weer druk bezocht en
iedereen heeft genoten van de gezellige
Sinterklaassfeer…
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8 jaar

Maar… Sint is weer naar Spanje en de school is
alweer omgetoverd in Kerstgezelligheid. Helaas
waren er bij het versieren op 6 december, maar
twee ouders aanwezig. Hulde en veel dank voor
deze twee hardwerkende moeders!!! Donderdag
ochtend 20 december vragen we nogmaals om
uw hulp om de bomen weer af te tuigen! We
hopen op uw komst!!!

9-1

Wael

11 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

De komende week staan er weer leuke dingen op
het programma:

Belangrijke data komende
periode

Woensdagmiddag/avond hebben wij onze
traditionele kerstviering. Waarschijnlijk heeft u al
op een kerstbal geschreven wat u zult maken voor
het kerstdiner op school. Zo niet, doet u dat dan
zo spoedig mogelijk!

Check ook onze DigiDuif agenda!

Hoe ziet de kerstviering aanstaande woensdag er
uit?
•

•
•

•

•

17.00 uur: De deur gaat open. De kinderen
mogen de lokalen bekijken en het eten
neerzetten. De kinderen blijven
vervolgens in hun klas. In de hal wordt er
glühwein en muntthee voor ouders
geschonken.
17.15 uur: Alle kinderen zijn in de klas.
17.20 uur: Kerstliedjes zingen op het
schoolplein(bij slecht weer aula). De
kinderen komen met hun juf naar buiten.
U mag op het plein achter het afzetlint
blijven en uiteraard meezingen.
17.30 uur: de kinderen gaan gezellig eten
in de klassen. We verzoeken u naar huis
te gaan.
19:00 uur Het kerstdiner is afgelopen, u
mag uw kind weer ophalen.

•

19-12
17:15-19:00 uur:
kerstviering

•

21-12
9:00:

matinee

12:00 uur: alle
leerlingen uit,
Start vakantie!

•

22-12 t/m 6 januari
KERSTVAKANTIE

•

27-12
Basketbaltoernooi in
het SKWA groep 5/6

•

28 -12
Basketbaltoernooi in
het SKWA groep 7/8

•

7-1
weer naar school

Vrijdagochtend: kerstmatinee
Vrijdagochtend van 9:00 tot ongeveer 11 uur
mogen de kinderen optreden in de aula. U bent
als ouder van harte uitgenodigd om dit spektakel
te beluisteren en te bekijken.

•

9-1
Luizencontrole

•

11-1
8:45 koffieochtend over
opvoeding en leren
luisteren GGD.

Conciërge
Sinds 1 december hebben wij een conciërge op
school. Hij heet meester Cees. Meester Cees werkt
twee halve dagen in de week bij ons op school.
We zijn ontzettend blij dat hij er is, zodat wij nog
meer tijd overhouden voor het onderwijs aan onze
kinderen. Hierbij een foto van onze Cees!
Welkom!

Nieuws van juf Amber.
Het herstel van juf Amber verloopt langzaam. Zij is
nu voorzichtig begonnen met haar reintegratieproces op een andere school.

Namens het
team wil ik u alvast een heel fijne vakantie
wensen, gezellige dagen met uw kind(eren) en een
gezond en gelukkig nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,
Susanne Pedersen.

