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Beste ouders/verzorgers,
We hebben weer genoten van het Sinterklaasfeest en zoals u wellicht gezien heeft gaan we gelijk door naar het volgende
gezellige feest. De school begint al aardig in de kerstsfeer te raken. Komende maandag 10 december is er inloopochtend. Komt
u even kijken in de klas van uw kind? Dan kunt u gelijk al een beetje de kerstsfeer proeven!
Nog 2 weken naar school en dan start de kerstvakantie alweer. Vrijdag 21 december zijn de kinderen al vrij!
Net voor de kerstvakantie krijgt u nog de laatste nieuwsbrief van 2018!
Saskia

Wijziging datum Kerstdiner
Het kerstdiner zal dit schooljaar op dinsdag 18 december
plaatsvinden van 17.30 tot 18.30 uur.
Wij verwachten dat alle kinderen hierbij aanwezig zijn.
Komende week wordt er met de kinderen besproken welke
gerechten de kinderen gaan maken, om mee te nemen voor het
diner.
Op de avond zelf gaat de deur om 17.15 uur open en kunt u, samen
met uw kind, de klaargemaakte hapjes naar de klas brengen.
De ouders kunnen vervolgens in de aula van de school een kop soep
eten met een stokbroodje, terwijl zij wachten tot het kerstdiner is
afgelopen.
Fietsenstalling
Na de kerstvakantie zullen er 2 verschillende plekken zijn voor de
fietsen van de kinderen:
De huidige fietsenstalling blijft voor de leerlingen van de groepen
3/4, 4/5 en 5/6.
Voor het kantoor van juf Melissa en juf Cindy (aan de straatkant) is
de fietsenstalling voor de groepen 6/7a, 6/7b en 7/8.
Cito toetsen
Net zoals alle basisscholen in Nederland starten wij na de
kerstvakantie weer met het afnemen van de Cito toetsen. Deze
periode duurt ongeveer 4 weken. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
op tijd naar bed gaat. Zij kunnen zich dan namelijk veel beter
concentreren! Deze concentratie is belangrijk om een goed en eerlijk
beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind(eren).
Inloopochtenden en inloopmiddagen
De opkomst van ouders die een half uurtje in de klas komen kijken,
naar o.a.de lessen van de juf en de werkhouding van hun kind is nog
erg laag.
Daarom gaan wij de inloopochtenden afwisselen met
inloopmiddagen. Op deze middagen kunt u bijvoorbeeld helpen met
knutselen of meedoen aan de rekenspelletjes. Wij hopen zo steeds
meer ouders in de school te zien.
Ouderbetrokkenheid draagt bij aan de schoolontwikkeling van uw
kind!!!

Belangrijke data
DECEMBER
10 december (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
12 december (8.30-9.30 uur)
Koffieochtend:
Gezonde traktaties
18 december (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
18 december (17.30-18.30 uur)
Kerstviering
20 december
Laatste schooldag 2018
21 december
Kinderen zijn VRIJ
Kerstvakantie

JANUARI
7 januari 2019
Kinderen gaan weer naar school
9 januari
Inloopochtend ouders
10 januari en 11 januari
Studiedagen team
KINDEREN ZIJN VRIJ

