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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 dec.
11 dec.
12 dec.
13 dec.
14 dec.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17 dec.
18 dec.
19 dec.
20 dec.
21 dec.

Groep 8 heeft de NIO
Kerstmarkt Gramsbergen

Kerstviering, zie bijlage
Groep 1 t/m 4 is vrij, gr. 5 t/m 8 is vanaf 12.00 uur vrij - kerstvakantie

Sinterklaas 5 december
Wat was het een groot feest gisteren!
Iedereen stond buiten ongeduldig te wachten op Sinterklaas, maar daar kwamen de Paashaas en de
Kerstman aan.
Dat was vreemd!
Gelukkig kwamen Sinterklaas en de Pieten ook wel.
We hebben in school een mooi feest gevierd en iedereen is weer ontzettend verwend.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben Sinterklaas goed geholpen en mooie surprises en gedichten
gemaakt.
Kerst
De voorbereidingen voor de kerstfestiviteiten zijn alweer in volle gang.
In een aparte bijlage kunt u de nodige informatie lezen.
Trefbaltoernooi

Zoals de afgelopen 8 jaren zal ook dit jaar weer het trefbaltoernooi georganiseerd worden.
Dit gebeurd in een samenwerking tussen de combinatiefunctionarissen van Sportservice
Hardenberg en de combinatiefunctionarissen van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 worden uitgedaagd om mee te doen. Zij kunnen een team maken
van minimaal 8 spelers. Daarnaast moeten zij een teambegeleider zien te vinden van minimaal 16
jaar. Wij stellen deze regel, omdat wij niet van de scholen verwachten aanwezig te zijn.
De voorronde is in Hardenberg. Deze staat gepland op donderdag 3 januari tussen 9.00 – 15.00
uur.Het toernooi wordt gehouden in sporthal de Beek.
Aanmelden kan nog tot en met 21 december.
Voor extra informatie zie de bijlage.
Sportlijst - herhaling
Enige tijd geleden stond in de weekkaart de melding dat u een oproep zou krijgen om een sportlijst in te
vullen. In de bijlage treft u een brief aan met hierin een link.
Alvast bedankt voor het invullen.

Overblijfkaart - herhaling
Vrijdag 7 december is de laatste keer waarop er overblijfkaarten verkocht zullen gaan
worden.
De kaarten gaan normaal gesproken in een veelvoud van 5, dit keer kunnen ook losse
strippen á €1,50 gekocht gaan worden.
Het zou prettig zijn wanneer u vooraf alvast weet hoeveel strippen u nog nodig hebt tot
de kerstvakantie.
Op donderdag 20 en vrijdag 21 december is er geen overblijf in school.
Mocht u na de kerstvakantie nog strippen overhebben, dan zal een moment geprikt gaan worden om dat te
verrekenen.

Continurooster - herhaling
Zoals gemeld zullen we na de kerstvakantie starten met het continurooster. Vanaf dan zullen de volgende
lestijden gaan gelden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur

De vierjarige kinderen van groep 1 zijn om 12.00 uur vrij
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij

