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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!
We proberen ieder jaar de straat voor de school autovrij te houden. Helpt u ons een beetje mee?

Voor in de agenda………
Lijkt u het ook zo leuk om eens in de schriften en boeken van uw kind te kijken? En heeft u daar wellicht ook
vragen over? Dat kan straks! Op vrijdag 27 januari bent u van harte uitgenodigd om samen met uw kind in de
klas te komen kijken naar al het werk waar uw kind aan werkt. Van 15.00 uur tot 15.30 uur is de leerkracht ook
aanwezig in de klas om eventuele vragen te beantwoorden. Zet deze datum dus alvast in uw agenda……..

Herhaling CPC
63 kinderen hebben zich al aangemeld voor de CPC………. Nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog via
Mijnschoolinfo. De mailing is op 7 november gestuurd. 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.
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Jarigen
Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Rohan
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Agenda
5 december
6 december
21 december
22 december t/m 8 januari
23 december
27 januari
31 januari
7 en 9 februari

Gezocht

Bijlage
Brief Sinterklaasviering 5 december.

Sinterklaasfeest
School start uurtje later……..
Kerstviering
Start Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Studiedag (alle kinderen vrij)
Kijkmiddag in alle klassen (van 15.00 uur tot 15.30 uur)
Wintersportdag groep 3-8
Rapportgesprekken kleuters

