27 november 2018

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december a.s. vieren we op school
natuurlijk het Sinterklaasfeest. De groepen 1 t/m 4
zullen ‘s ochtends Sinterklaas en een aantal van
zijn pieten in het Brestheater verwelkomen.
Aangezien we op tijd in het Brestheater moeten
zijn, willen wij u graag als volgt informeren:

leerlingen van de groepen 1 t/m 4 uiterlijk 08.10 uur in
de klas! Zij kunnen dan direct met hun juffen naar het
Brestheater lopen. De school is voor hen open vanaf
08.00 uur!

leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan op de gewone tijd
school binnen, dus vanaf 08.20 uur!
De Ouderraad zorgt voor alle groepen voor een traktatie en
drinken tijdens de ochtendpauze!
Omdat het voor Sinterklaas een hele
drukke dag is, hebben de leerlingen van
de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. Zij
zullen surprises maken en deze op
dinsdag 4 december a.s. om 08.20 uur
op school brengen. Alle ouders, verzorgers en andere belangstellenden hebben de mogelijkheid om op dinsdag 4 december
van 15.30 tot 16.00 uur een kijkje te nemen bij alle mooie
surprises. Ze staan uitgestald bij de groepen 5 t/m 8.

Studiedag
Zoals ook in de jaarkalender staat vermeld, is
er op donderdag 29 november a.s. een studiedag voor de leerkrachten. Dit betekent, dat
alle leerlingen die dag vrij zijn!
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Nieuwe collega’s
Sinds een aantal maanden hebben we een tweetal
nieuwe collega’s op school, t.w. Claire Madlener en
Melanie Sonneveldt. Zij zijn beiden werkzaam als onderwijsassistent en zullen de leerkrachten en leerlingen
ondersteuning bieden. Claire Madlener kent u wellicht al,
zij liep vorig schooljaar stage in groep 6/7.
Wij heten Claire en Melanie natuurlijk van harte welkom en wensen hen veel (werk)plezier
bij ons op school!

Kerstviering
Ook dit jaar zullen we met onze leerlingen een kerstviering houden, en wel
op woensdag 19 december a.s.. Zoals gebruikelijk zullen we na de viering
met elkaar gaan genieten van een heerlijke kerstmaaltijd, die zal worden
verzorgd door de ouders.
Meer informatie over de kerstviering zullen wij u in een aparte digitale
nieuwsbrief toesturen.

Donderdag 20 december
Zoals ook in de jaarkalender staat vermeld, hebben de leerlingen van groep
1 t/m 4 op donderdag 20 december ‘s middags al vrij. De leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 gaan dan wel gewoon ’s middags naar school.
Op vrijdag 21 december a.s. begint voor iedereen de kerstvakantie
en zijn alle leerlingen vrij!

Thema-avond Koffie tussen de boeken
Bijgaand treft u een flyer aan met betrekking tot een thema-avond Koffie tussen de boeken
Extra, met als thema “Ik zoek een woonruimte, wat nu?”. Meer informatie zoals locatie en
tijd treft u aan op de flyer.
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Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Surprises op school brengen
Kijkmiddag surprises

Groepen 5 t/m 8

Dinsdag 4 december 08.20 uur
Dinsdag 4 december 15.30 - 16.00 uur

Sinterklaasfeest

Groepen 1 t/m 4
Groepen 5 t/m 8

Woensdag 5 dec 08.10 -12.30 uur
Woensdag 5 dec 08.30 - 12.30 uur

Kerstviering

Alle groepen

Woensdag 19 december

Rooster onderbouw
Rooster bovenbouw

Groepen 1 t/m 4
Groepen 5 t/m 8

Donderdag 20 dec 08.30 - 11.45 uur
Donderdag 20 dec 08.30 - 11.45 uur en
13.15 - 15.30 uur

KERSTVAKANTIE

Alle groepen

Vrijdag 21 december t/m
vrijdag 4 januari
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