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 Agenda komende periode






NIEUWE SITE gaat begin januari life!
18 januari MR vergadering om 13.30 uur.
16 t/m 27 januari Afname Cito M toetsen
Week van 30 januari schoonmaakmiddagen groep 1-2 na schooltijd
31 januari werkgroep ouderbetrokkenheid (aanvang 19.30 uur)

 Kerst
Wij vonden het kerstfeest leuk. Wij mochten het kerstkoor zijn.
Dat vonden wij erg spannend om te doen. We hadden heel veel
eten en dat was ook erg lekker. We gingen een film kijken dat
was erg leuk! Eigenlijk was het een top dag!!!!! We hadden mooie
versiering op school en het was daardoor erg gezellig. de kerk
was gezellig en mooi verbouwd. Er waren mooie wensen en er
werd mooi verhaal verteld door de kinderen van groep 8. We
gingen leuke kerstliedjes zingen in de kerk. van Troy en Sophie
uit groep 6/7B

Dit jaar was natuurlijk het grote kerstfeest er ook weer.
We begonnen gewoon in de klas wij gingen eerst een kerststukje maken.
En daarna een film kijken,
tijdens de film konden we lekker eten.
Toen we klaar waren gingen we naar de kerk,
daar gingen we liedjes zingen en naar de wensen luisteren.
Toen gingen we weer terug
met klas 1/2A .
Toen we op school waren, gingen we naar huis. Van
Thymen en Noah gr 6a.
Dank aan alle ouders en kinderen die soms heel creatief de meest
lekkere dingen hebben gemaakt waarvan de kinderen heerlijke
hebben zitten smullen.
Ook dank aan de vele hulpouders die groots hebben gereageerd op
de oproep om te helpen bij het opruimen. Binnen een uur is ‘de kerst’
uit de school verdwenen. Dat vele handen werk licht maken is
hiermee maar weer eens bewezen.
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 Spontane actie groep 7/8 lakt voor Tijn!
Het nieuws volgend is groep 7/8 van juf Yvonne spontaan
aangehaakt bij de actie van Tijn:
#lakaan#challenge#Tijn
Naast dat ze hun eigen nagels
gelakt hebben zijn ook vele
ouders die aan het helpen
waren en teamleden voorzien
van nagellak. Net na 10.00 uur
hadden zij al bijna 60 euro bij
elkaar gelakt. Goede actie!

 Update Stephanie
Onderzoeken van de afgelopen week hebben aangetoond dat de poliep die
Stephanie in haar darmen heeft niet is uitgezaaid. Begin januari wordt zij geopereerd.
We hopen dat haar herstel daarna voorspoedig zal verlopen. Zij dankt iedereen voor
de lieve kaartjes en berichtjes die ze heeft mogen ontvangen.

 Feestboekjes compleet
Krijg je alle stickers wel bij elkaar gespaard? De grote
vraag na de feestweek van net voor de
herfstvakantie. Nadat er afgelopen week nog wat
acties zijn ondernomen zijn er totaal maar liefst 11.962
stickers uitgedeeld.
Iedereen heeft uiteindelijk alle medewerkers
verzameld en in het feestboek geplakt. Vandaag zijn
alle feestboekjes compleet mee naar huis toe gegaan. We hopen dat de kinderen
hiermee een prachtig aandenken hebben. Veel leesplezier toegewenst.

Ina – Mirja – Aranka – Wineke – Ioana – Karin – Hilde – Eelkje –
Marloes – Sara – Sonja – Emma – Joke – Rachel - Nicole – Yvonne –
Stephanie – Harry – Brigitte – Marije – Josine – Merel – Annet –
Yolanda – Inge – Maaike – Jessie – Yvonne – Annabel – Simone –
Hester – Caroline & Frans wensen u en uw gezin hele fijne
feestdagen toe en veel geluk en gezondheid in 2017 toe.
Tot maandag 9 januari
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