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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
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:
Zo 16 december

Thijs van Egmond (7 jaar) - groep 3

Ma 17 december

Dianne Hylkema (11 jaar) - groep 7

Wo 19 december

Nick van der Veeken (8 jaar) - groep 4

Vr 21 december

Merel van Campen (10 jaar) - groep 6

Za 22 december

Marit Bastiaanssen (12 jaar) - groep 8

Zo 23 december

Tessa Kolk ( 4 jaar) – groep 1

Ma 24 december

Dex Kreulen (8 jaar) - groep 4

Ma 24 december

Sven Oosterbroek (9 jaar) - groep 5

Ma 1 januari

Jayden Norder (7 jaar) - groep 4

Vr 4 januari

Nikki Dibbits (8 jaar) - groep 5

Do 10 januari

Bram Norder (4 jaar) - groep 1

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Sinterklaas is weer naar Spanje ……..
We kijken terug op een geslaagd sinterklaasfeest. Sint kwam aan op een
vuilnisophaalwagen van de gemeente in het kader van ons afvalproject. Zeer
origineel at het dat de pieten in de afvalbakken zaten. Na de ontvangst op de
speelplaats werd Dion van Ginkel, als jarige job, ook even in het zonnetje gezet.
Hij mocht uiteindelijk het schoolcadeau uitpakken. Schoppen, harken en schepjes
voor onze schooltuin. Deze wordt dit schooljaar wel nog verder aangeplant.
Daarna ging Sint met zijn Pieten langs alle groepen. Dit jaar allemaal in hun
eigen lokaal. Om 12.15 uur is Sint weer snel vertrokken.

Mededeling van de FlevoMeer bibliotheek
PERSBERICHT
Noordoostpolder, december 2018
Kerst begint bij FlevoMeer Bibliotheek
Kom op woensdag 19 december kerstsfeer proeven bij FlevoMeer Bibliotheek
Noordoostpolder. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan er worden geknutseld, terwijl
leerlingen van Cultuurbedrijf Noordoostpolder verschillende muzikale
kerstoptredens verzorgen. De toegang is gratis.
De bieb in kerstsfeer
Alles ligt klaar om verschillende mooie kerstprojecten te knutselen: kerstballen
versieren of kerststerren maken om maar wat te noemen! Verder zijn er
kleurplaten en kun je genieten van kerstmuziek en kerstversieringen in de
bibliotheek.
///////////////////////////////////////////////////////////
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Akke Bootsma
088 008 0730
a.bootsma@flevomeerbibliotheek.nl
Van de overblijfwerkgroep………
Zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering wordt over het schooljaar 20172018 een bedrag van € 1100,00 naar rato van de overblijfmomenten
teruggestort op de rekening van de ouders waarvan de kinderen zijn
overgebleven. Opdat de coördinator, Jessica, deze handeling kan verrichten,
heeft zij de rekeningnummers nodig van die ouders die vorig schooljaar gebruik
hebben gemaakt van onze overblijfregeling. Het is voor haar ondoenlijk om deze
gegevens uit MijnTSO te verifiëren. Dus graag uw bankrekeningnummer o.v.v.
naam rekeninghouder en naam overblijf leerling(-en) mailen naar
jessica_faber@msn.com ( jessica_ faber @msn.com)
Kom je ook?
Kerstavond, 24 december 2018 om 19.00 uur is de familieviering van de
Ireneusparochie in Marknesse. Jij komt toch ook?
Thema dit jaar: Ik ben het licht voor een ander……
Op school hebben we een groen kaartje waarop je aan kunt geven:
Hoe kun je een licht voor een ander zijn! Dus als je naar deze viering gaat,
neem dan een groen kaartje mee in de hal en vul in:

Ik wil graag een licht zijn voor een ander door ……………

Tweedaagse studie team verplaatst
De tweedaagse van het team staat in de jaarkalender op 3 en 4 juni 2019.
Wij verplaatsen deze tweedaagse naar 27 en 28 mei 2019. De leerlingen
hebben hierdoor dan een hele week vrij. Dit i.vm. het feit dat er ook al een
studiedag van Aves staat en daarna het Hemelvaart weekend is. De M.R. heeft
met deze wijziging positief geadviseerd. Dus gaan de leerlingen dan op 3 en 4
juni 2019 gewoon naar school die week!!! Wij vragen u deze wijzigingen in de
jaarkalender aan te passen. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

