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Activiteiten

Jaarthema: Ik en mijn omgeving: natuur en milieu
50

10 dec – Di 11 dec: Lina afwezig
14 dec
Wo 12 dec: Kniepertjes bakken
Wo 12 dec: Evelien aanwezig
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17 dec – Ma 17 dec: Groep 1 t/m 5 zingt in de Heggerank
21 dec
Di 18 dec: Lina afwezig
Di 18 dec: Kerstbakjes maken
Wo 19 dec: Kerstviering in de kerk
Do 20 dec: Evelien aanwezig
Vr 21 dec: Lopend buffet
Vr 21 dec: Nieuwsbrief mee

52

24 dec – Kerstvakantie
28 dec
Di 25 dec: 1e Kerstdag
Wo 26 dec: 2e Kerstdag

1

31 dec – Kerstvakantie
04 jan
Ma 31 dec: Oudejaarsdag
Di 1 jan: Nieuwjaarsdag
Do 2 jan: Oud papier wordt opgehaald

Even bijpraten
Sinterklaas is amper vertrokken en de kerstbomen zijn alweer tevoorschijn gehaald. Beide feesten zijn
altijd mooi om te vieren in de school, maar het is best wel jammer, dat ze zo snel op elkaar volgen…
We kunnen terugkijken op een fijn Sinterklaasfeest met enthousiaste en dankbare kinderen. Het is toch
altijd even spannend of Sinterklaas tijd heeft om bij ons op school te komen. Maar gelukkig is hij dit jaar
weer op bezoek geweest!
Volgende week gaan we samen in de kerk het kerstfeest vieren. De uitnodiging ontvangt u in de komende
week.
Rilana, onze overblijfcoördinator, is afgelopen woensdag opnieuw geopereerd. We wensen Rilana een
voorspoedig herstel toe! Rilana zal de komende weken niet in school aanwezig zijn, maar gelukkig zijn er
moeders, die samen het overblijven verzorgen!!! Rilana blijft wel vanuit huis bereikbaar via de app voor
de coördinatie. Ook de financiën blijft Rilana regelen. Maar het is mogelijk, dat u de nota iets later
ontvangt.
In de schoolgids kunt u lezen, wat geadviseerd wordt om mee te geven voor
het overblijven. U kunt als ouder het beste inschatten, wat en hoeveel uw
kind tussen de middag eet. Geeft u niet te weinig, maar ook niet teveel brood
mee! Tijdens het overblijven wordt verwacht, dat wat de kinderen
meegenomen hebben, ook (zoveel mogelijk) zelf opgegeten wordt!
Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met ouders (die aangegeven hebben
op het formulier van het gespreksarrangement dat zij graag vier gesprekken
willen hebben) voor een voortgangsgesprek. Heeft u dit niet aangegeven op
het formulier, maar wilt u graag een gesprek? Het is natuurlijk altijd mogelijk
om tussendoor een afspraak te maken!

Inloopbijeenkomsten gemeente
Op maandag 26 november hield de gemeente een inloopbijeenkomst in de Veenhorst. Eén van de punten,
waarover gesproken kon worden, was de verkeerssituatie in de gemeente. Linda en Lina hebben
gesproken over de verkeerssituatie langs het kanaal, de hobbels en kuilen in de fietspaden en de snelheid
buiten de bebouwde kom aan de Verbindingsweg. Het was ook mogelijk om een enquête in te vullen. U
heeft deze link via de mail ontvangen en we hopen, dat veel mensen gereageerd hebben!
Oud papier
Op donderdag 1 november is voor € 100,43 oud papier opgehaald. Het geld kunnen we gebruiken voor
verschillende activiteiten. Op 6 december is het oud papier ook weer opgehaald! Fijn, dat meegeholpen
wordt om het oud papier op te halen!
Zingen in de Heggerank
De leerlingen van groep 1 t/m 5 gaan op
maandagmorgen 17 december kerstliedjes
zingen in de Heggerank. De vader van
Cécile gaat mee om de kinderen te
begeleiden op de piano. Om bij de
Heggerank te komen, hebben we auto’s
met chauffeurs nodig. Wie kan/wil
meerijden?! Geeft u het door aan één van
de leerkrachten?
Kerstbakjes maken
Op dinsdag 18 december gaan we kerstbakjes maken met de kinderen. ´s Ochtends maken de kinderen
van groep 1 en 2 een kerstbakjes, ´s middags de andere kinderen. Alle kinderen mogen een bakje met
een kaars meenemen. Wij zorgen voor oase, takjes en versierspulletjes! Maar natuurlijk mogen ook
versierspulletjes meegenomen worden!!!!
Kerstviering
De uitnodiging ontvangt u de komende week. Op woensdagavond 19 december gaan we samen het
kerstfeest vieren in de kerk. In de groepen zijn we al bezig met de voorbereiding van het kerstfeest.
Kerstbuffet
De vrijdag 21 december gaan we om 12 uur eten met elkaar. Maar daarvoor hebben we uw hulp nodig.
Vanaf maandag hangen lijsten bij de kleuteringang en bij de personeelskamer waarop u kunt schrijven,
wat u wilt maken voor het buffet. En dat kan van alles zijn. Voor de kinderen is het fantastisch als zij uit
veel verschillende gerechten kunnen kiezen! In de vorige nieuwsbrief heeft u ook al over het buffet
kunnen lezen. Geeft u deze ochtend uw kind(eren) een bord, beker en bestek mee naar school in een
plastic tas met naam erop!
Nieuwjaarsinloop
Vrijdagmiddag 21 december begint de kerstvakantie om 1 uur voor alle kinderen. Op maandagmorgen 7
januari wordt iedereen weer om half 9 op school verwacht. We beginnen dan samen met de kinderen
met een opening van het nieuwe jaar. Ouders en verzorgers zijn van harte uitgenodigd op
maandagmiddag 7 januari vanaf half 3. Koffie en thee staat klaar! We kunnen elkaar dan een goed
nieuwjaar wensen en u mag een kijkje in de klassen nemen!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons!
Verjaardag
16 dec
25 dec
26 dec
30 dec

Meester Michel
Franci (administratief medewerkster)
Alena
gr 4
Koen
gr 5

