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Fijne vakantie

Kerstvakantie
Eerste schooldag na de
kerstvakantie
Mogelijke stakingsdagen

Wat heerlijk, het is kerstvakantie. Een mooie
periode in het jaar om gezellig met de familie,
dierbaren en vrienden door te brengen. Het is
tevens een mooi moment om stil te staan bij
successen en om dankbaar te zijn.

Ons team
We kunnen een aantal successen met elkaar vieren. Die successen zitten in de
ontwikkeling die we als school doormaken om het onderwijs voor de kinderen
steeds beter te maken. Daarmee hebben we als doel dat kinderen de wereld
om zich heen steeds beter begrijpen. Dat betekent dat we als team kennis met
elkaar delen en van elkaar leren. Dat proces is fantastisch en ik wil de
leerkrachten en het ondersteunend personeel enorm bedanken voor ieders
inzet en enthousiasme om via “samen leren” goed onderwijs mogelijk te maken
voor uw kind(eren).

Onze ouders
We kunnen dat niet alleen. We geven graag goed onderwijs samen met u. We
ervaren die samenwerking met u als waardevol en hebben de wens dat zo met
elkaar te blijven doen. Als we samen optrekken is het effect op de ontwikkeling
van de kinderen het grootst. Een groot woord van dank gaat dus naar u uit.
Dank u wel voor uw betrokkenheid bij het leren van de kinderen en bij de
school.

Kerstfeest
Het kerstfeest was fantastisch. De
kinderen zagen er allemaal prachtig
uit. Heeft u ook zo genoten van de
sfeervolle start? De kinderen hebben
heerlijk gezongen en gedanst met
elkaar. Het voelde prima om de avond
zo te beginnen. Daarna hebben we met
de kinderen samen genoten van al het
lekkers tijdens het kerstdiner. Superfijn
dat u zoveel heerlijke hapjes heeft
gemaakt voor dat kerstdiner. Dank aan
de kerstman en de OC voor hun
waardevolle bijdrage.

Aanbod in vakantie
SOL & Kinderparadijs bieden allerlei
activiteiten aan in de kerstvakantie.
De folder vindt u als bijlage bij de
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Zonder de kinderen geen school. De kinderen, uw en onze kinderen, dagen ons
iedere dag opnieuw uit om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Ook daar zijn
we dankbaar voor. Wat fijn dat we iedere dag met uw kinderen mogen en
kunnen werken. Wat mooi dat u uw kinderen aan ons toevertrouwd.

Jaarwisseling

Geniet!

voor iedereen een goed jaar gaat

Voor nu laten we uw kinderen even los en gunnen we ze een fijne vakantie,
samen met u. Geniet met elkaar van die vrije dagen en maak er twee gezellige
weken van. Maak mooie herinneringen met elkaar. Wij gaan dat ook doen.
Graag zien we de kinderen weer gezond en uitgerust op maandag 6 januari.
Ik wens u een fijne vakantie en een goede jaarwisseling toe,
Philippine van Kooten

Rembrandtstraat 27 - 3035LL Rotterdam

Wij wensen u allen een gezellige
jaarwisseling toe. We hopen dat 2020
worden. Doe voorzichtig met
vuurwerk!

