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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

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

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari kerstvakantie
25 en 26 december: kerstdagen
31 december: de laatste dag van 2018
1 januari: de eerste dag van 2019
Kerst- herhaling
De voorbereidingen voor de kerstfestiviteiten zijn alweer in volle gang.
In een aparte bijlage kunt u de nodige informatie lezen.

Enquête
Ons stichtingsbestuur schrijft regelmatig een tevredenheidsenquête uit onder werknemers, ouders en
leerlingen. Dit jaar is dat ook weer het geval.
De teamleden hebben hun enquête al ingevuld en nu liggen de oproepen klaar voor u – de ouders - en de
kinderen van de groepen 6, 7 en 8.
De kinderen zullen het binnenkort in de klas gaan invullen en voor u ligt de uitnodiging in de klas. Deze zal
morgen door het oudste kind meegenomen worden. Op de buitenkant staat de naam, maar dat is enkel en
alleen om ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk een brief met codes meekrijgt. De codes zijn niet
persoonlijk gekoppeld om de anonimiteit te waarborgen.
We hopen dat iedereen de tijd wil nemen om de enquête in te vullen.
Trefbaltoernooi - herhaling
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.

Oud papier
De container is deze week weer geleegd en we hebben bericht gekregen dat er 3380 kg papier was
verzameld!
Op het hek staat dat hek in de kerstvakantie afgesloten zal zijn, we hebben ervoor gekozen om de container
te laten halen. Met Jansen is afgesproken dat ze de papiercontainer vrijdag 21 december op komen halen
en op maandag 7 januari weer zullen plaatsen.
Dammen
Op woensdag 9 januari (13.30 – + 16.30) is het schoolteam damtoernooi.
We hebben hier een team van groep 5/6 en een team van groep 7/8 voor
ingeschreven.
Publiek is natuurlijk van harte welkom in De Binder!

Overblijven
Aangezien alle kinderen na de kerstvakantie over zullen blijven, is er door de OV geïnvesteerd in binnen- en
buiten speelmateriaal. De kinderen maken hier al gebruik van.

