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Sinterklaas
Donderdag 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!
We proberen ieder jaar de straat voor de school autovrij te houden (en de stoep fietsvrij). Helpt u ons een beetje
mee?

Personeelsbezetting (herhaling)
Twee weken geleden hebben we u laten weten dat we voor de groepen 5 en 6 nog op zoek waren naar een
vervanger van meester Eric per 1 januari 2019. Ondertussen hebben we het rond weten te maken (maar het was niet
gemakkelijk!). Meester Luuk heeft toch besloten om 2 dagen in groep 6 te blijven en het schooljaar bij ons af te
maken. Daarnaast komt juffrouw Monique (gele klas) ons tot het einde van het schooljaar extra versterken. We
hebben wel intern wat moeten schuiven, maar hebben met onderstaande oplossing een goede stabiele oplossing én
vertrouwde gezichten voor de groep.
Groep geel:
Ma-di-do: juffrouw Monique
Wo-vr: juffrouw Fleur
Groep 5:
Ma-di: juffrouw Fleur
Wo-do-vr: juffrouw Sabine
Groep 6:
Ma-di-wo: juffrouw Mariecke
Do-vr: meester Luuk
Ondertussen heeft juffrouw Mariecke in de klas medegedeeld dat ze zwanger is. Wat een goed nieuws! Dat betekent
echter wel dat we voor de laatste periode in groep 6 (na de meivakantie) op zoek moeten naar een goede oplossing.
Uiteraard zullen we u informeren zodra we ook deze puzzel hebben opgelost.

Jarigen
Deze kinderen zijn de komende tijd jarig of jarig geweest. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Agenda
5 december
19 december
20 december* t/m 3 januari
6 januari

Sinterklaas (kinderen om 12.00 uur vrij)
Kerstviering vanaf 17.00 uur (kinderen om 12 uur vrij)
Start Kerstvakantie (*vanaf 12.00 uur)
Studiedag
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Volgende MR-vergadering:
di 14 januari
ma 9 maart
ma 11 mei
di 23 juni
Contact met de MR? Mail naar: mr@obshoutrust.nl

