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Juf Ayten
Wegens droevige persoonlijke omstandigheden is juf Ayten van groep 1/2 niet op school
aanwezig. Juf Madelon die op vrijdag al de juf van groep 1/2 is zal haar volgende week de
hele week vervangen. Wij wensen Ayten en haar familie veel sterkte de komende tijd.
Leefkringhuis inzamelactie voedselbank
Het leefkringhuis heeft deze week kratten aan de school geleverd waar levensmiddelen voor
de voedselbank in verzameld kunnen worden.Wilt en kunt u ook een handje helpen, heel
graag! De kratten staan naast de kerstboom in de lerarenkamer, daar kunt u de
boodschappen achterlaten. In de bijlage van deze nieuwsbrief een bericht betreft de
inzamelactie.
Schoolregels
Beste ouders,
Een vriendelijk verzoek vanuit school aan de ouders om niet tijdens schooltijd de klassen in
te lopen. De leerkracht heeft gedurende de dag geen tijd om vragen te beantwoorden, en
het is storend voor de lessen. Als u uw kind moet ophalen of iets door wil geven doe dit dan
via de administratie of de conciërge. Wilt u een afspraak met de leerkracht, dan kunt u deze
maken tussen 8.20 en 8.30 of na 14.00 uur. Bedankt voor uw begrip.
Na schooltijd 14:00 uur
Na schooltijd komt het wel eens voor dat ouders op het plein nog wat na staan te praten en
de kinderen aan het spelen zijn. Echter ontstaan er vaak ruzietjes, waar uiteraard niemand
iets aan heeft. De volgende dag is het op school soms nog merkbaar. Wilt u als u op het
plein blijft napraten op de kinderen letten? Om de ruzies te vermijden of te voorkomen is het
beter als de kinderen meteen om 14:00 uur naar huis gaan. Lekker even wat eten en drinken
en wat uitrusten van de schooldag. Daarna kunnen ze gezellig naar de speeltuin gaan om te
spelen, rennen en ravotten!
Kerstdiner 22 december
Op 22 december van 17:30 tot 18:30 uur hebben alle kinderen
een kerstdiner in de klas. Wij willen u vragen om voor de kinderen
iets lekkers te maken. Dit kunt u op de avond zelf meenemen als
u uw kind komt brengen. Op de lijst in de klas kunt u aangeven
wat u gaat maken en daarop kunt u ook zien wat de andere
ouders/verzorgers al hebben opgeschreven. Maakt u voor
ongeveer 10 tot 15 kinderen iets klaar? Anders wordt het teveel!
Voor de ouders is er op 22 december van 17:30 tot 18:30 uur
een gezellig samenzijn in de speelzaal!
Hier kunt u wachten, een praatje maken en/of kennismaken met andere ouders tot de
kinderen klaar zijn met het kerstdiner. Neemt u hiervoor ook iets lekkers mee?

Playbackshow 23 december
Op de laatste schooldag is er in de middag een playbackshow waar de
kinderen weer hard voor geoefend hebben. Er is een jury die punten
gaat geven waar een eerste, tweede en derde prijs mee behaald kan
worden. De show begint om 12:45 uur. U bent van harte welkom!
Zoals ieder jaar zal er ook een leerkrachten act zijn. Wij zoeken, voor
dit jaar ook ouders die een leuk optreden willen geven.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Mariska.
Inloop groep 3
In groep 3 is er vanaf volgende week geen inloop meer tot 08:45 uur.
De lessen beginnen net als bij de andere groepen om 08:30 uur.
Tot die tijd kunt u uiteraard gezellig in de klas blijven!
Agenda
22 december
23 december
26 december tot en met 6 januari

Kerstdiner voor alle kinderen van 17:30 tot 18:30 uur
Playbackshow en laatste schooldag
Kerstvakantie

Jarig!
13 december

Dina Ahdid
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