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Activiteiten

Jaarthema: Ik en mijn omgeving: natuur en milieu
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

2

07 jan –
11 jan

Deze week: Luizencontrole
Ma 7 jan: School begint om 8.30 uur
Ma 7 jan: Nieuwjaarsinloop voor ouders vanaf 14.30 uur
Wo 9 jan: Licht- en fietscontrole ANWB Lightwise voor groep 4 t/m 8
Vr 11 jan: Ubbo on tour

3

14 jan –
18 jan

Za 19 jan: Bezoek FC Groningen

Even bijpraten
En dan is het alweer kerstvakantie. Vorige week hebben veel ouders, grootouders en oud-ouders
kniepertjes gebakken. Wat hebben ze veel gebakken en wat zijn ze heerlijk!!!
Op maandagmorgen, in de afgelopen week, hebben de leerlingen van groep
1 t/m 5 gezongen in de Heggerank en dat was een mooie generale repetitie
voor de kerstviering. Fijn, dat we genoeg ouders hadden, die mee konden
rijden.
Op woensdagavond hebben we samen het kerstfeest in de kerk gevierd. Alle
kinderen hebben op verschillende aan de dienst meegewerkt. We kunnen
terugkijken op een mooie viering. Fijn, dat u ook aanwezig was! De collecte
aan het eind van de dienst heeft € 116,43 op gebracht en dat is een mooi
bedrag, dat we ook kunnen overmaken aan Mercy Ships, ons goede doel
voor dit schooljaar!
Als afsluiting van dit kalenderjaar hebben we samen op school gegeten.
Wat geweldig, dat weer zoveel mensen meegeholpen hebben om er voor de
kinderen een onvergetelijke maaltijd van te maken. Alle kinderen hebben
weer heerlijk gesmuld van al het lekkere eten. En omdat er zoveel keus is,
is er voor iedereen wel iets lekkers bij!
Tot slot willen we iedereen een hele mooie kerstvakantie toewensen. Fijne kerstdagen en een heel
gelukkig nieuw jaar.
Inloopbijeenkomsten gemeente
Op maandag 26 november hield de gemeente een inloopbijeenkomst in de Veenhorst. U heeft een
enquête kunnen invullen over de verkeersveiligheid in de gemeente Stadskanaal. We hopen, dat veel
mensen aangegeven hebben in de enquête, dat er, wat betreft de verkeersveiligheid, nog genoeg te
verbeteren valt.
Ook is het belangrijk, dat het bij ons in de straat veilig is voor de kinderen. Het is fijn, dat er (bijna) nooit
meer auto’s geparkeerd worden, vlakbij de uitgang van de school! Daardoor is het zicht een stuk beter
als de kinderen het plein af komen. Ook is het fijn, dat u rustig in de straat rijdt en rekening houdt met
de kinderen. Soms staat er een auto op de stoep geparkeerd. Dat is jammer, omdat kinderen dan over
de weg moeten lopen, wat weer gevaarlijker is…

Oud papier
Op donderdag 6 december is voor € 188,66 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! In de kerstvakantie wordt er ook weer oud papier opgehaald. Op
3 januari gaan de vaders Wolters en Mensinga weer op stap om het oud papier op te halen!!!!
Verkeer
Woensdag 9 januari is er vanuit de verkeerscommissie een ANWB Lightwise controle voor de leerlingen
van de groepen 4 tot en met 8. De kinderen van deze groep mogen hun
fiets
op
woensdag
mee
naar
school
nemen.
Goed verlicht zijn is van levensbelang. Niet alleen voor automobilisten,
maar ook voor fietsers. Nog veel te vaak gaan fietsers niet goed verlicht
door het verkeer en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Tijdens de
controle wordt er gekeken of de verlichting en reflectoren in orde zijn.
Daarnaast worden er naar overige checkpunten gekeken: remmen,
banden, zadel, stuur, ketting en bel.
Nieuwjaarsinloop
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
25 dec
26 dec
30 dec
07 jan
09 jan
09 jan
13 jan
13 jan
19 jan
19 jan

Franci (administratief medewerkster)
Alena
gr 4
Koen
gr 5
Naomi
gr 5
Cynthia
gr 6
Ismay
gr 6
Carlolijn
gr 1
Yara
gr 1
Lieske
gr 1
Aike
gr 3

