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Terugblik Projectavond
De eerste weken van november hebben onze leerlingen hard gewerkt aan het project ‘Wonderlijke Schepping’. Op een drukbezochte projectavond op donderdag 16 november kwamen ouders, opa’s
en oma’s en andere belangstellenden kijken naar het werk van de
kinderen. We zijn blij met de overweldigende belangstelling en met
de geweldige opbrengst van deze avond. Er werd maar liefst een
bedrag van € 800,— bijeengebracht voor een project in Moldavië.
De dames van de ouderraad willen we hartelijk bedanken voor de
wijze waarop zij hebben bijgedragen aan het succes van deze
avond. Deze ondersteuning waarderen wij zeer!

Studiedagen
Aanvangstijd kleuters

Interessante informatie:
* vrijdag 1 december
Sinterklaasviering
* week 4—8 december
Techniekweek
* woensdag 20 december
Kerstviering groep 1—2
Aanvang: 19.00 uur
* vrijdag 22 december
Kerstviering groep 3—8
Aanvang: 11.00 uur
MIDDAG VRIJ

KERSTVIERINGEN
Op woensdagavond 20 december worden de ouders en opa’s en
oma’s van groep 1-2 van harte uitgenodigd om het kerstfeest met
hun (klein)kind(eren) mee te vieren.
Deze avond begint om 19.00 uur. School open: 18.40 uur.
Teksten zijn meegegeven naar huis, zodat er thuis ook geoefend kan
worden. Dit kerstfeest is niet bedoeld voor broertjes en zusjes uit
andere groepen.
Opbrengst Goede doelen
20 november
€ 39,65
27 november
€ 30,90

Op vrijdagmorgen 22 december vieren we het kerstfeest met de
kinderen van groep 3 t/m 8. Ouders zijn hartelijk welkom hierbij.
Deze viering begint om 11.00 uur in de hal.
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Wintertijd
Wintertijd
In de maanden december en januari schuiven alle schooltijden een kwartier op. We
noemen dit de wintertijd. Dit doen we met
het oog op de vele kinderen die op de fiets
naar school komen en dus in de donkere
maanden wat later van huis kunnen gaan.
We denken hiermee te handelen in het belang van de veiligheid van uw kinderen en
onze leerlingen. Ouders die door het verschuiven van de schooltijden in de problemen komen, kunnen hierover contact opnemen met juf Angelique
of juf Miranda. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden over het
eventueel eerder brengen van kinderen.
Periode:
4 december 2017 t/m 26 januari 2018

Aanvangstijd
kleuters
In de loop van de tijd
merken we dat ouders
de kleuters soms wel
heel vroeg op school
komen brengen. Dat
voelt voor een juf nogal ongemakkelijk en
geeft een onrustige situatie in de gang.
Dat vinden we geen
goede ontwikkeling.
Met ingang van maandag 4 december hanteren we een vaste
tijd waarop de buitendeur geopend wordt en
dat is dan 8.30 uur.
Dat is een kwartier
voor aanvang van de
school. Dit lijkt ons
een alleszins redelijke
afspraak.
Wel blijft overeind dat
ouders, die door het
verschuiven van de
schooltijden in de problemen komen met
hun werktijden, zich
kunnen melden bij de
juf om een afspraak te
maken over het eerder
brengen.

Sinterklaasfeest
Dit schooljaar vieren we het Sinterklaasfeest op
vrijdag 1 december. Op de echte datum is
Sint verhinderd en daarom hebben we gekozen
voor de vrijdag. De aankomst van de Sint is ‘s
morgens tussen 8.45 en 9.00 uur. Ouders zijn
hartelijk welkom bij de ontvangst op het
schoolplein en in de hal.
De kinderen van de groepen 1/2 en 3/4 krijgen
een cadeautje van de Sint. De kinderen van de
groepen 4/5, 6/7 en 7/8 kopen voor elkaar een
cadeautje en maken daarbij een surprise en een
gedicht. Het afgesproken bedrag is € 4,00 per
kind.

NIEUWSFLITSEN
Bankrekening
__________________
De school heeft sinds
enige tijd nog maar één
bankrekening.
Dat is het onderstaande
nummer:
NL67 RABO 0342 7564 00
Het aparte nummer
voor TSO of Contributie
is niet meer in gebruik.

Gymschoenen
__________________
Graag zien we onze leerlingen tijdens de gymles
met gymschoenen en niet
met turnschoentjes.
Vooral in de bovenbouw
merken we dat gladde
turnschoentjes niet geschikt zijn om mee te rennen en voor spellessen.

Gevonden voorwerpen
_____________________
In de hal van de school
staat weer een rode bak
met daarin gevonden
voorwerpen.
We hopen natuurlijk wel
dat deze bak niet overvol
raakt, maar zo leeg mogelijk blijft.

