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Rommelpiet

Ook dit jaar heeft de rommelpiet onze school weer een bezoek gebracht…… Hieronder een kleine impressie!
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5 december
Maandag 5 december zullen wij op onze school natuurlijk weer gezellig het Sinterklaasfeest vieren. Uiteraard
zijn ook de ouders van harte welkom bij de ontvangst en daarna binnen in de gymzaal. Om te zorgen dat deze
dag helemaal vlekkeloos zal verlopen, sturen we in de bijlage een brief mee! Lees deze goed door! Zorg er in
ieder geval voor dat uw kind zich ruim op tijd op het schoolplein bij de eigen leerkracht meldt. Veel plezier!

HERHALING CPC LOOP
Bij deze een herhaling voor de CPC loop. Als u uw kind wilt opgeven voor dit sportieve evenement dient u zich
aan te melden via het antwoord formulier op mijnschoolinfo. Wij kunnen het aantal nog aanpassen tot 22
januari. Gelieve het geld in te leveren bij de desbetreffende docent na de kerstvakantie.

HERHALING WINTERSPORTDAG
Bij deze een herinnering aan de wintersportdag van dit schooljaar. Als uw kind in de bovenbouw zit, kunt u dan
via mijnschoolinfo het antwoord formulier invullen? De betaling die aan de keuze van uw kind vast zit kunt u na
de kerstvakantie inleveren bij de desbetreffende docent.
Zit uw kind in de onderbouw? Kunt u dan, indien nodig, doorgeven via de mail of uw kind schaatsen wilt huren
bij de Uithof? Als u hiervan gebruikt wilt maken, kunt u dan het geld na de kerstvakantie inleveren bij de
desbetreffende docent.

Overblijf (herhaling)
Goed nieuws, voor de dinsdag en vrijdag hebben we ouders gevonden die ons gaan helpen. Super! Voor de
donderdag zijn we (vanaf januari) nog op zoek. Wie komt ons overblijfteam versterken?

Gegevens Mijnschoolinfo (herhaling)

Zo nu en dan merken wij dat niet alle gegevens van de leerlingen in Mijnschoolinfo up to date zijn. Als er een
ongelukje is gebeurd of iemand is ziek, zoeken we in Mijnschoolinfo naar een noodnummer. Het zou erg prettig
zijn als er bij iedere leerling minimaal 2 telefoonnummers vermeld staan. Wilt u zou vriendelijk zijn om de
gegevens van uw kind te controleren en zo nodig aan te vullen?

Jarigen

Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Gezocht

Bijlage
Brief Sinterklaasviering 5 december.

Sinterklaasfeest
School start uurtje later……..
Kerstviering
Start Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Studiedag (alle kinderen vrij)
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Natuur- en Techniekspektakel
Iedereen is welkom op het Natuur- en Techniekspektakel op zondag 27 november a.s. tussen 12.00 en 16.00
uur. Kom je gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en hele familie naar het Natuur-en Techniekspektakel?
Iedereen is welkom: de toegang is gratis!
Er zijn deze middag allerlei activiteiten te doen die over natuur, milieu en techniek gaan. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld bodemdieren onderzoeken, door een microscoop gluren, spelen met techniek en spannende
proefjes doen! Wethouder Joris Wijsmuller opent om 12:00 u. met real life Pokémon het Natuur- en
Techniekspektakel, zorg dat je erbij bent!
Plaats:
Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/naarbuiten

