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2020
1 jaar
4 seizoenen
12 maanden
53 weken
366 dagen
21.960 uren
1.317.600 minuten
79.056.000 seconden
Maak er samen iets moois van!
Zaterdag
Maandag

4 januari
6 januari

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7 januari
8 januari
9 januari
10 januari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari

Oud papier (de heren v.d. Haar en Willering staan op de lijst om te halen)
In de klas luiden we het Nieuwjaar in met een
nieuwjaarsborrel!
Luizencontrole
20.00 uur gezamenlijke OV / MR vergadering
Damtoernooi, zowel 5/6 als 7/8 zijn weer vertegenwoordigd

Groep 3-4 gaat ’s middags naar het theater
19:00 uur schoolschoonmaak

Oud papier
We wisten dat de containers van de gemeentewerf verwijderd zouden moeten worden. Dat is
waarom er contact met de gemeente was geweest om te kijken naar mogelijkheden voor een grotere
container bij school- deels op gemeenteterrein.
Nu de containers daadwerkelijk weg zijn gehaald, weten de mensen ons te vinden. Dat is natuurlijk
heel erg fijn voor de kas van de OV, maar op dit moment ook best lastig.
De firma Jansen sluit 14 dagen en ons kleine containertje is heel snel vol.
Lang leve de firma Heslo!
Die nog wel twee containers voor ons te leen hadden om het gestapelde papier in te zetten.
Twee vaders (John en Freddie) en veel kinderen (groep 7-8) zijn flink aan het inpakken geweest.
DANK JULLIE WEL!! Nu staan er twee gevulde containers achter slot en grendel, met grote
plakkaten met het verzoek of iedereen het papier thuis op wil slaan tot 4 januari.

Inmiddels zijn er al wel ideeën om – op eigen terrein – iets meer ruimte te creëren voor een grotere
container. Waarschijnlijk zullen we na de kerstvakantie hiervoor een beroep op ouders gaan doen
om samen de schouders er onder te zetten.
Wordt vervolgd….
Kerstavond
Gisteravond was het erg gezellig in school, in alle groepen is gesmuld van het lekkere eten dat door
ouders (en leerlingen) klaar was gemaakt. Ook buiten was er een fijn sfeertje en ook daar is er
gesmuld van het lekkers wat er te verkrijgen was.
Alle groepen hadden ook nog wat ingestudeerd en daarover was ook iedereen enthousiast.
Al met al een gezellige, sfeervolle avond dus.
Met een handjevol mensen is er binnen en buiten gezamenlijk opgeruimd, hartelijk dank daarvoor!
De verkoop van de werkjes heeft €175,00 opgeleverd!
Een mooie bijdrage aan het nieuwe speeltoestel.

We willen iedereen heel fijne kerstdagen wensen en een
goed en veilig begin van 2020.
Verder wensen we iedereen die op welke manier dan ook
zijn / haar steentje heeft (en/of nog gaat) bijgedragen
heel hartelijk voor bedanken.
Samen zorgen we voor een fijne, veilige, gezellige en
leerzame basisschooltijd voor uw kind(eren), onze
leerling(en).

