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Kaartenactie
Vergeet u niet om maandag 7 december uiterlijk de bestellijst in te leveren? Ook als uw kind niets heeft
verkocht, graag de lijst retour. De leerkracht heeft dan beter overzicht.
1. Op de bestellijst kunt u aangeven hoeveel setjes uw kind heeft verkocht (1 setje met 6 kaarten kost €6,00).
2. Uiterlijk maandag 7 december moet de bestellijst ingeleverd zijn (eerder mag uiteraard ook).
3. Op maandag 14 december ontvangt iedereen dan de bestelde kaarten.
4. Het betalen gaat dit jaar digitaal! Per kind maakt u het totaalbedrag over naar de Vrienden van OBS
Houtrust. Vermeld daarbij altijd de naam en groep van uw kind. Dit jaar dus geen cash geld inleveren op
school!
5. Rekeningnummer: NL93 RABO 0191 9141 42 Stichting Vrienden van OBS Houtrust
Succes met de verkoop! Het geld dat we ophalen gaan we gebruiken voor het schoolplein.

Oudertevredenheidspeiling
U heeft nog tot dit weekend om de oudertevredenheidspeiling in te vullen! Wij zouden het erg fijn vinden als
we een hoge respons ontvangen. Afgelopen maandag had 49% van de ouders de vragenlijst ingevuld.

Bestellen wijn

Vanwege het succes van de wijnactie van vorig jaar hebben de Vrienden van OBS Houtrust opnieuw een aantal
mooie wijnen geselecteerd. Ook dit jaar hebben we gekozen voor 2 witte en 2 rode wijnen wederom tegen een
aantrekkelijke prijs. Daarbij hebben we nu ook een extra feestelijke bubbel in de aanbieding.
Voor de bestelling is er een webshop die we speciaal voor dit doel hebben ingericht. We hebben scherp
ingekocht bij de groothandel, en doneren de marge van €1,- volledig aan het nieuwe schoolplein. De prijs
waarvoor we aanbieden zit flink onder de winkelprijs. Check snel de bijgevoegde aanbieding en draag met
je bestelling bij aan het goede doel! Wij wensen iedereen een mooie december maand.
Vrienden van OBS Houtrust

Laatste lessen SkillsForKids
Het is al weer zover; de laatste lessen van het eerste blok van de naschoolse activiteiten komen eraan. Ook nu
bent u weer het laatste half uur van de laatste les welkom om een kijkje te nemen. Weet u niet zeker meer
wanneer de laatste les is? Kijk dan even op de site van SkillsForKids.

Blok 2 SkillsForKids
Vanaf dinsdag 1 december kan er weer ingeschreven worden voor de naschoolse activiteiten. Wees er snel bij
want de aanmeldingen gaan weer hard. De naschoolse activiteit judo voor de groepen 4-5-6 is een activiteit die
buiten ons reguliere aanbod wordt aangeboden. Dat betekent dat de kosten van deze activiteit volledig door het
aantal deelnemers moet worden betaald. Bij 10 deelnemers zal dat ongeveer 85 euro zijn. Deze ouders worden
hier apart over geïnformeerd door SkillsForKids.

Jarigen
Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Sinterklaasfeest
Wat een geweldig feest is het toch weer geweest! Sinterklaas kwam aan in een bakfiets en had ook dit jaar weer
een heleboel pieten meegenomen. Ook leespiet kwam mee. Na een geweldig optreden van alle kinderen buiten,
werd het feest verder gevierd voor de groepen 1-4 in de gymzaal. Ook een compliment voor alle knutselende
kinderen van de groepen 5-8: er zijn weer prachtige surprises gemaakt. Hieronder een korte impressie van
deze dag:

Agenda
17 december
18 december
21 december t/m 1 januari
26 januari
5 februari
9 en 11 februari
12 februari
19 februari
22 t/m 26 februari

Kerstfeest (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij)
Start kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie
Wintersportdag groep 3-8
Rapporten kleuters uit
Rapportgesprekken kleuters
Creatieve middag
Studiedag (alle kinderen vrij)
Voorjaarsvakantie
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Gezocht

Bijlage

