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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
05-12
Sint Nicolaas met zijn Pieten op school
07-12
Kwartettoernooi groep 5 t/m 8 ’s middags
20-12
Kerstviering op school
21-12
vrijdag 12.00 uur start kerstvakantie
24-12 t/m 04-01-2019 Kerstvakantie
07-01
Nieuwjaarsborrel (voor leerlingen), voor ouders koffie/ thee? 8.45 u.
15-01
Inloopavond 18.30 u. – 20.00 uur
23-01
MR / AC vergadering
Wie zijn er jarig ?
De komende twee weken zijn jarig:
Do 29 november

Raisa van Veen (12 jaar) - groep 8

Ma 3 december

Isabel Bastiaanssen (6 jaar) - groep 1/2

Wo 5 december

Dion van Ginkel (8 jaar) - groep 4

Di 11 december

Tess Lohues (10 jaar) - groep 6

Zo 16 december

Thijs van Egmond (7 jaar) - groep 3

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
…………….. 17 november hebben we, een aantal ouders en een oud
leerling, de eerste voorbereidingen gemaakt op ons
buitenterrein
…………….. twee afgekeurde klimtoestellen zijn afgevoerd
…………….. een duikelrek, stoepranden en zand zijn verplaatst
…………….. de sloot is al voor een eerste deel uitgegraven
…………….. ouders bedankt en zeker onze oud leerling,
Jeffrey van Niel, hij zat op de graafmachine
…………….. nu hebben we nog extra grond nodig om gaten aan te vullen en een
klein heuveltje te maken
…………….. een fraise ( en een ouder) om de grond voor de bloemenperken los
te maken
…………….. een ploeg o.i.d. om een en ander te egaliseren
…………….. een sponsor die ons bloemenzaden, bloembollen, graszaden e.d.
Verstrekt
…………….. we hebben nog heel wat wensen te vervullen de komende periode
…………….. maar alles in het vooruitzicht dat in het voorjaar alles ‘klaar’ is!

Van de activiteitencommissie…….
Beste ouders,
Dankzij uw vrijwillige ouderbijdrage lukt het elk jaar om alle
activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld het
sinterklaasfeest, kerst, carnaval, het kleuterfeest en het
schoolreisje. U bent gewend hiervoor een factuur te krijgen.
Dit jaar doen we dat anders. Hieronder leest u hier meer
over:
We sturen de ouders van de kinderen in groep 1, die halverwege het schooljaar
instromen, een aparte factuur. Voor deze kinderen is maar een deel van de
ouderbijdrage nodig. Dit is afhankelijk van wanneer ze op school zijn gekomen in
het schooljaar.
Voor alle overige leerlingen uit groep 1 t/m 8 willen we vragen de bijdrage van
€ 19 per kind over te maken.
Dit kan op bankrekeningnummer NL66 RABO 0114 2094 80 van de
Activiteitencommissie o.v.v. voornaam, achternaam van uw kind of kinderen.
We vragen jullie dit vóór 1 december 2018 te doen.
Heeft u vragen over dit bericht, mail gerust naar de penningmeester
Liesbeth Balk: robenliesbeth@balk.org.
Met vriendelijke groet namens De Activiteitencommissie,
Liesbeth Balk,
penningmeester AC.
Sint programma 5-12
Dit jaar hebben we er voor gekozen om Sinterklaas en
zijn Pieten welkom te heten in de eigen lokalen van de
school. Groep 1/2 en groep 7 en 8 was dit al
gebruikelijk en voor de groepen 3 t/m 6 maakten we
gebruik van ’t Gebouwtje vanaf 10.30 uur. Alle lokalen
zijn versierd voor de ontvangst van Sint en Pieten. Het
is een feest voor kinderen en daarom willen we het graag ook in hun eigen
vertrouwde lokaal vieren. Mocht u bij een van de groepen willen komen kijken,
dan bent u welkom!
Meld dit dan wel even bij de groepsleerkracht, dit i.v.m. de ruimte (en beperkte
zitplaatsen) in het lokaal.
8.45 uur: Muziek draaien, aankomst Sint en Pieten, welkomwoord
door meester Fred.
9.00 uur: Sint en Pieten naar groep 1/2
10.00 uur: Sint naar groep 7 en 8
10.15 uur: Pauze
10.30 uur: Sint bij groep 3 en 4 samen
11.15 uur: Sint in groep 5
11.40 uur: Sint in groep 6
12.00 uur: Sint nog even naar groep 7en 8
12.30 uur: School uit.
Wij wensen iedereen een heel mooi sinterklaasfeest!
Laatste nieuwsbrief van dit jaar op 13 december 2019 nr. 08

