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Nieuw
A.s. maandag start Esil Tuncay in de klas van juf Lisa. Wij wensen haar veel leerplezier en een fijne
tijd op onze school toe.

Jarigen
Wij wensen de jarigen Tibo Tomassen, Cirae Blijd en Fleur Schaap een gezellige verjaardag toe.

Kerstdiner
Dit jaar vindt het kerstdiner plaats op woensdag 18 december 2019. De kinderen gaan samen genieten
van al die zelfgemaakte lekkere hapjes. Vanaf 16:40 uur kunt u de hapjes brengen, vanaf 16:50 uur
kunnen de leerlingen binnenkomen en om 18:30 uur kunnen zij weer opgehaald worden. Wij zouden het
erg leuk vinden als de kinderen in hun feestkleding komen. Vanaf maandag 16 december 2019 kunnen de
leerlingen een bord, bestek en een beker voorzien van hun naam meenemen.

Europees schoolfruit
Aanstaande maandag wordt er weer fruit geleverd. De leerlingen kunnen in die week genieten van
mandarijn, peer en watermeloen.

Afsluiting thema Cultuur in de bovenbouw
Op dinsdag 17-12 sluiten de kinderen van de bovenbouw het thema Cultuur af. De kinderen zouden het
leuk vinden, als ze hun werkjes aan u kunnen laten zien. Daarom nodigen wij u (en andere bekenden)
uit, om op dinsdag 17 december van 13:45 uur tot 14;45 uur op school te komen en samen met uw kind
te bekijken waar de kinderen aan hebben gewerkt.

Thema activiteit groepen 1 t/m 4
Zoals u vast heeft gemerkt, hebben we in de onderbouw allerlei dans en muziekactiviteiten
uitgevoerd. We hebben ook allemaal een kleine uitvoering geoefend , om aan u te laten zien. U kunt
dinsdag 17 december vanaf 13:45 uur tot ongeveer 14:30 uur naar onze uitvoeringen komen kijken.
Deze uitvoeringen zijn in het eigen lokaal van de groepen.
Groep 1/2a
13:50 uur
Groep 1/2b
14:00 uur
Groep 3
14:00 uur
Groep 4
14:20 uur
Tot dinsdag 17 december!

Inlogkaarten schoolfoto’s
De inlogkaarten van de schoolfoto’s zijn inmiddels meegegeven. Op de inlogkaart staat een
persoonlijke code, om uw bestelling te kunnen plaatsen. Geen inlogkaart gezien, kijk dan even in de tas
van uw zoon/dochter of vraag even na waar de inlogkaart is gebleven.
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Besteld u binnen 10 dagen, dus voor 21 december, dan ontvangt u de groepsfoto van uw zoon/dochter
gratis.

Klassenagenda
Groep 1/2a

Activiteiten / toetsen

Thema’s

Kerst

We dansen en maken muziek –
Di.17/12 thema uitvoering

Groep 1/2b

Kerst

We dansen en maken muziek –
Di.17/12 thema uitvoering

Groep 3

Kerst

We dansen en maken muziek –
Di.17/12 thema uitvoering

Groep 4

Kerst

We dansen en maken muziek –
Di.17/12 thema uitvoering

Groep 5

Alles apart 5

Groep 6

Alles apart 5

Groep 7

Wo. 18 dec. Toets Alles-in-1 week 4/5

Groep 8

Alles apart 5
Alles apart 4

Abonneren op agenda Social Schools
Heb je een kalender app die je gebruikt en wil je graag dat agendapunten uit Social Schools hier ook
in bijgewerkt worden? Dan kun je je abonneren op je Social Schools agenda!
In deze handleiding leggen we je de stappen uit voor Outlook en Google Calendar.
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360008814752-Abonneer-je-op-je-Social-Schoolsagenda
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