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19 dec.

Sinterklaasfeest
Continurooster tot 12.00uur
Kerstviering

Verjaardag van Sinterklaas

20 dec.

Continurooster tot 12.00uur

Donderdag 5 december vieren wij op school de verjaardag van
Sinterklaas. De kinderen moeten deze dag op de normale tijd, tussen
8.20 uur en 8.30 uur op school zijn, maar zijn deze dag om 12.00 uur vrij.

21 dec. t/m
5 jan.
6 jan.

Kerstvakantie

Als het weer het toelaat, is de
ontvangst van de Sint op het
schoolplein (rond 8.35 uur) en bent
u van harte welkom om dit
ontvangst mee te maken. Wij willen
u hierbij wel vragen om achter de
kinderen te gaan staan, zodat alle
kinderen goed zicht hebben op het
podium. Mocht het slecht weer zijn,
dan wijken wij uit naar de gymzaal, maar dan is het helaas vanwege
ruimtegebrek niet mogelijk om hier ook ouders bij aanwezig te laten
zijn.

5 dec.

Eerste schooldag na de
kerstvakantie

Nieuwsbrief
De afgelopen twee weken hadden we u
geen nieuws te melden en om die reden
heeft u geen nieuwsbrieven ontvangen.

Oudercommissie
Dank aan de OC! Zij hebben het thema
Sinterklaas de school in gebracht en
werken ook komend weekend door om
het voor de kinderen een prachtig feest
te laten zijn. Op de verjaardag van de
Sint zijn zij er om de Sint en zijn Pieten
door de school heen te begeleiden.

Het weer heeft ons op 5 december nog nooit in de steek gelaten, dus
we hopen dat het dit jaar ook gewoon buiten kan!

Schoen zetten
Maandag 2 december mogen de
kinderen in de klas hun schoen
zetten, wilt u uw kind eraan helpen
herinneren om maandag een schoen
mee te nemen?

Hulp gevraagd versieren kerstbomen
De OC roept u graag op om te helpen
met het optuigen van de kerstbomen
die in de centrale ruimten komen te
staan. Het versieren van de kerstbomen

Op tijd naar school

gebeurt

We constateren dat er kinderen structureel te laat op school komen.
We hebben inmiddels een gesprek gehad met de leerplichtambtenaar
en deze situatie besproken. Er is vervolgens een verzuimprotocol
opgesteld waarin zaken rondom verzuim zijn opgenomen. U kunt dat
protocol inzien bij de administratie. Binnenkort vindt er een “te laat
kom”-actie plaats. De leerplichtambtenaar komt dan in de ochtend
controleren of alle kinderen op tijd op school zijn.

in

alle

gezelligheid

(en

natuurlijk onder het genot van een
kopje koffie met wat lekkers erbij) op
maandag 9 december om 08.30uur.
Wilt u helpen? Meldt u zich dan
komende maandag of dinsdag bij juf
Martha aan. De kinderen zullen u
ongelooflijk dankbaar zijn.
OC roept graag ouders op om aan te
sluiten bij de commissie. We zouden
het fijn vinden als u kunt helpen bij
feesten en activiteiten.
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