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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
5 januari: oud papier, Erik v.d. Haar en Husam Aljamali staan op de lijst om te halen.
Na de kerstvakantie zal het continurooster ingaan!
Dus… lunch mee naar school nemen.
Maandag
7 jan.
8.30-14.45 8.30 Nieuwjaarsborrel
Luizencontrole
Dinsdag
8 jan.
8.30-14.45
Woensdag
9 jan.
8.30-12.15
Donderdag 10 dec. 8.30-14.45 De vierjarigen zijn vrij om12.00 uur.
Vrijdag
11 dec. 8.30-14.45 De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij.
Kerst
Vanavond is het kerstfeest.
Vanmorgen zijn meerdere ouders aan het werk geweest om het buiten gezellig en regenbestendig te
maken. Het ziet er super uit!
We wensen alle kinderen een smakelijke maaltijd.
Voor de (groot-)ouders is een hapje en drankje op het plein te kopen (thee, koffie gratis, chocolademelk
€0,50; broodje knakworst €1,50; kommetje snert €2,00).
De kerstknutselwerkjes zijn te koop bij meester Jent á € 2,50. De opbrengst gaat naar KiKa!
Vriendelijk verzoek om zo veel mogelijk contact te betalen!
Aansluitend aan de kerstmaaltijd zullen alle kinderen buiten op de tribune een kort optreden verzorgen. Na
het optreden gaan alle kinderen naar binnen om hun spullen te pakken. De kinderen van de groepen 1 t/m
4 moeten van binnen worden gehaald.
Buiten en binnen zullen we alles gezamenlijk op moeten ruimen, want daarna begint voor iedereen de
kerstvakantie.
Oud papier
Met Jansen is afgesproken dat ze de papiercontainer vrijdag 21 december op komen halen en op maandag
7 januari weer zullen plaatsen.
Op 5 januari zal er weer oud papier gehaald gaan worden.
Kascontrole OV
De kas is gecontroleerd en alles is goedgekeurd. M.a.w. de penningmeester is
decharge verleend. Saskia bedankt voor het opmaken en bijhouden van de boeken;
commissie bedankt voor de controle!
We zijn op zoek naar een nieuw commissielid – Marischka zal uit de commissie
stappen – die Marion wil gaan bijstaan. Belangstellenden kunnen zich melden bij
Saskia van Hiele of Annita Post.

Groep 5/6 en 7/8
Na de kerstvakantie zal (juf) Marjolein weer in de groep aan het werk gaan. We heten haar van harte
welkom terug. Marjolein heeft al een paar keer meegekeken in de groep en ze zal op de maandag, dinsdag
en woensdag aanwezig zijn.
Tot de kerstvakantie heeft (juf) Wies de hele week gewerkt, terwijl ze eigenlijk maar vier dagen zou moeten
werken. Zij zal na de kerstvakantie gaan werken op woensdag, donderdag en vrijdag.
Dat betekent voor (juf) Daniëlle dat zij op de maandag en dinsdag in groep 5/6 is en op de donderdag en
vrijdag in groep 7/8. Daniëlle bedanken we heel hartelijk voor het feit dat ze groep 7/8 zo goed heeft
opgestart. We vinden het ook heel erg fijn dat ze zich nu in beide groepen zal zijn.
maandag
dinsdag
woensdag
Groep 5/6
Juf Daniëlle
Juf Daniëlle
Juf Wies
Groep 7/8
Juf Marjolein
Juf Marjolein
Juf Marjolein
Op maandag 7 januari zal juf Wies wel zelf in groep 5/6 aanwezig zijn.

donderdag
Juf Wies
Juf Daniëlle

vrijdag
Juf Wies
Juf Daniëlle

7 januari, Nieuwjaarsborrel
Om samen het nieuwe jaar in te luiden zorgt de OV voor een glaasje bubbels voor de
kinderen.
Ook ouders / verzorgers zijn welkom om het nieuwe jaar in te komen luiden. We
zullen zorgen voor een pot koffie / thee.

Dammen
Op woensdag 9 januari (13.30 – + 16.30) is het schoolteam damtoernooi.
We hebben hiervoor een team van groep 5/6 (Roos, Wesley, Stijn, Sven,
Leroy) en een team van groep 7/8 (Jordy, Sem, Anouk, Rick) ingeschreven.

GVO / HVO
In de bijlagen treft u een verslag aan van de GVO en HVO juf over wat ze de afgelopen tijd hebben gedaan.
De nieuwe situatie met het continurooster heeft ook gevolgen voor GVO / HVO.
M.i.v. januari zullen de lessen tegelijkertijd gegeven worden aan de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Helaas is het niet mogelijk om het gescheiden te houden vanwege de overige verplichtingen van juf Wendy en
juf Anne.
De kinderen zullen nu iedere donderdag van 14.00 uur tot 14.45 uur deze lessen krijgen.
Overblijven – en ook binnen
Alle kinderen zullen na de kerstvakantie overblijven. Er is door de OV geïnvesteerd in binnen- en buiten
speelmateriaal. De kinderen maken hier al volop gebruik van.

Aangezien er na de vakantie gewerkt zal gaan worden met krachten van Eigenwijz (maandag, dinsdag en
donderdag 2 personen en vrijdag 1 persoon), hebben we woensdagmiddag de overblijfmoeders bedankt
met een bloemetje en een bon - de moeders waren blij verrast.
Met een speciaal woord van dank voor Saskia, die iedere maand er toch maar weer zat om de kaarten te
verkopen. Maar ook – wanneer onderling ruilen niet mogelijk bleek – ervoor zorgde dat er wel iemand
aanwezig was.

Allemaal: nogmaals heel hartelijk dank!

Jumbo spaaractie

De JUMBO spaaractie €128,06 opgeleverd!
Bedankt voor het sparen.
We zullen daar iets leuks voor gaan aanschaffen.

