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Geslaagd Sintfeest
Altijd een spannende dag 5 december. Al onze
leerlingen stonden buiten op het plein te wachten op
de aankomst van de Sint. Marieke onze
muziekdocente speelde op haar piano terwijl een
Wagemaker-kinderkoor liedjes meezong. Hij kwam
echter niet! De Pieten waren helemaal in paniek en
zijn een zoektocht gaan houden. Blijkt de Sint op de
bank in de bovenbouwhal in slaap te zijn gevallen. Muisstil kwamen de leerlingen
van buiten naar binnen. Uiteindelijk is Sint wakker geworden en kon het feest,
na uitleg van Sint, beginnen. Alle groepen werden bezocht. We bedanken Sint en
zijn drie Pieten voor hun bezoek. Ook de roetveegpieten die in het kader van hun
maatschappelijke stage (VO school) meehielpen bedanken we. Tegen de mensen
die “achter de schermen” meewerken zeg ik dank voor jullie inzet en ik hoop tot
volgend jaar.
Vertrek Kitty
Vandaag hebben wij de ouders/verzorgers van groep 6 d.m.v. een brief laten
weten dat Kitty van groep 7 haar ontslag heeft ingediend. Privé en werk zijn voor
haar op dit moment niet te combineren. Vanaf 1 februari is er dus een vacature in
deze groep. Zeer spijtig dat zij ons gaat verlaten. Het vinden van een geschikte
leerkracht voor onze groep 6 zal niet gemakkelijk zijn maar we zullen ons uiterste
best doen.
Oproep:
Mocht u in uw kennissenkring of daar buiten bevoegde leerkrachten kennen die op
een bijzonder leuke school met een gezellig, professioneel, hardwerkend team
willen werken laat dit dan a.u.b. aan ons weten.

Het Kerstprogramma 2018

Traditiegetrouw eten we weer op school en willen daarom alle ouders vragen iets
klaar te maken voor het Kerstdiner. Intekenen is mogelijk, vanaf 10 december, op
de menulijst die bij de groepen hangen. In sommige groepen hangt een lijst met

suggesties, in de andere kunt u zelf aangeven wat u wilt maken. Wij vragen alle
kinderen om een glazen potje met waxinelichtje met batterij mee te nemen. We
zullen de potjes in de groep gaan versieren.
Het kerstdiner valt dit jaar op donderdag 20 december (starttijd 17:30 uur).
Kinderen krijgen van de Ouderraad bord, beker en bestek.
Deze ochtend krijgen alle kinderen ook iets lekkers in de klas. Uw kind hoeft dus
geen pauzehapje mee te nemen. We gaan om 14.00 uur uit, dus wel een lunch
van thuis.
Om 17:15 uur gaan de deuren van de school open. Om 17:30 uur start het
kerstdiner in alle groepen. Voor de ouders wordt er in de tussentijd op het
bovenbouwplein een gezellig samenzijn georganiseerd. Nadere informatie hierover
volgt.
Om 19:00 uur is het diner afgelopen en gaan de schooldeuren open, zodat u uw
kind(eren) uit de klassen kunt ophalen.
Vrijdag 21 december
De school begint gewoon om 8:30 uur en eindigt om 12:00 uur.
Heeft u al gehoord dat……
 De maatregel om de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 op het
schoolplein gedag te zeggen na de kersvakantie van kracht is en
dat de ouders een brief met aanvullende informatie hebben
ontvangen?
 Rosa van Hal onze maatschappelijk werker op vrijdag 7 december
op school is voor haar spreekuur van 13.30-15.00 uur en dat u
welkom bent?
Belangrijke data
12 december
20 december
21 december
24 december t/m
4 januari
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12.00 uur leerlingen vrij
Kerstvakantie

