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Agenda 

• 19 december 

Kerstviering 

• 20 december 

groepen 1 en 2 

hele dag vrij, 

groepen 3 t/m 8 

vrij om 12.15 

uur 

• Kerstvakantie  

21 december 

t/m 5 januari 

2020  

Nieuwsbrief 
Met ingang van  januari 2020 sturen we nog 1x per maand een Nieuwsbrief.  
Dit omdat nu veel informatie via de communicatie-app Schoudercom met u 
wordt gedeeld en omdat er in het kader van de AVG minder informatie in de 
Nieuwsbrief  vermeld mag worden. 
 
Kerstgala/kerstviering donderdag 19 december 
De decembermaand zit vol met feesten. Als de Sint straks weer vertrokken is, 
richten wij ons met de kinderen op Kerst. 
Het kerstgala is dit jaar op donderdagavond 19 december 

• De groepen 1 t/m 8 zijn allemaal om 8.25 uur op school en om 14.15 uur 
uit. 

• Groepen 1 t/m 8: 17.30 uur – 19.00 uur kerstgala. 
Wij willen u nadrukkelijk verzoeken uw kind(eren) niet vóór half 6 op school te 
brengen. Om 5 voor 7 kunt u uw kind(eren) weer ophalen uit de klas. Denkt u 
eraan dan meteen uw servies weer mee te nemen. 
Aandachtspunten voor de kerstviering donderdag 19 december en vrijdag 20 
december 

• De kinderen hoeven deze dag niets mee te nemen. Het drinken met een 
koekje en de lunch (broodjes knakworst) worden verzorgd door de OR. 
Zij zorgen ook voor een bord en bestek. 

• Als u foto’s wilt maken dan graag alleen van uw eigen kind(eren). Wilt u 
deze dan ook in eigen beheer bewaren, dit in verband met de 
privacywetgeving. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

• Als uw kind bepaalde dingen niet mag eten, wilt u dit dan doorgeven aan 
de leerkracht. 

• We verzoeken u voor de kerstviering, ’s avonds, niet meer hapjes mee te 
geven dan er op de lijst staan. 

• Vrijdag 20 december zijn de leerlingen van de groepen 1 en 2 de hele 
dag vrij, de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 om 12.15 uur. 
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Fietsverlichting! 
De ANWB is een campagne gestart: ‘Zet je licht aan’. Samen maken we Nederland veiliger is het doel. 
Iedereen weet wel dat het gevaarlijk is om zonder licht te rijden, maar toch voert zo’n een derde van de 
Nederlanders geen goede fietsverlichting. En dat terwijl het voeren van goede verlichting de kans op een 
aanrijding met 20% verkleint. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten! Zeker in 
de donkere periode die eraan komt. 

Rapport 
Het lijkt nog ver weg, maar op vrijdag 14 februari krijgt uw kind zijn/haar 1e rapport mee naar huis. Wij 
willen u vragen om het rapport thuis te bewaren en weer mee te geven op het moment dat het 2e rapport 
wordt gemaakt. Wij zullen dit melden via Schoudercom. 

 
De Sinterklaasviering was erg gezellig: we hebben op het plein gekeken naar de aankomst van Sinterklaas 
en zijn Pieten en we hebben liedjes gezongen en een beetje gedanst. 
Daarna hebben we met alle peuters pepernoten gemaakt en geproefd! 
Terwijl we later in de kring zaten, kwam Piet een grote zak brengen, met heel veel kadootjes voor de 
peuters . Ook waren er pakjes voor de speelgroep bij. 
Op de maandagen komt juf Jo-Ann bij ons spelen, zij loopt stage tot eind juni. 
Vanaf maandag gaan we 2 weken bezig met “ Kerst”, en deze periode sluiten we af met de kerstviering op 
donderdag 19 december, ‘s ochtends van half 9 tot half 10. 
In januari starten er 2 nieuwe peuters, Lot en Amy. Heel veel plezier dametjes! 
Omdat we vanaf januari ook op dinsdag gaan starten, zijn er nog diverse plekjes vrij voor “ nieuwe” peuters. 
 
Groetjes, 
Nazli en Saskia 

 

 

Volgende Nieuwsbrief: donderdag  19 december a.s.   


