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Kerstviering
We hebben kunnen genieten van een gezellige kerstviering. De
hapjes waren zeer divers en overheerlijk. Dank u wel lieve ouders
voor al dat lekkers. De kinderen zagen er prachtig uit , het was
gezellig in alle klassen en we kijken terug op een mooie avond.
Dank aan de kerst man en zijn lieve hulpje. Dank ook aan de
Oudercommissie voor de goede zorgen.
Na het kerstdiner heeft het team een groot aantal genodigden
tijdens een borrel kunnen bedanken voor hun waardevolle
aandeel in ons onderwijs zoals onder andere de wekelijkse
inbreng van onze studenten talentontwikkeling, de stagiaires,
onze Sporttalent -collega’s, de leestutoren, de MR-leden en de OCleden.
Wat fijn dat een grote groep mensen zoveel voor onze school en
dus onze leerlingen kunnen betekenen.

Speeltoestel
U heeft ongetwijfeld gezien dat er een speeltoestel is verwijderd
van het schoolplein. Het speeltoestel was afgekeurd e n dat
maakte het een onveilige speelplek . We zullen in de nabije
toekomst gaan zoeken naar een vervangend toestel en de
financiële middelen daarvoor.

Fijne vakantie
Wij wensen u een fijne vakantie toe met veel tijd voor uw
dierbaren. Graag zien we alle kinderen weer gezond en vol
energie in het nieuwe jaar. Voorzichtig met vuurwerk !
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Juf Anita heeft een nieuwe uitdaging en
dat maakt dat ze ons team per 1
februari gaat verlaten. We gunnen haar
die nieuwe uitdaging en vinden het
vanzelfsprekend wel jammer. Gelukkig
kan meester Thijs op maandag haar
lesgevende taken in groep 7 oppakken.
Juf Tamara zal per januari de taken op
het gebied van talentontwikkeling
overnemen van juf Anita. De hele
maand januari zal in het teken staan
van een zorgvuldige overdracht van
taken om zodoende in februari goed te
kunnen voortzetten wat juf Anita heeft
opgestart en ontwikkeld. Wij wensen
juf Anita enorm veel succes toe.

Sterkte
Wij wensen de leerkrachten die
momenteel niet actief kunnen
deelnemen aan ons onderwijsproces
enorm veel sterkte toe bij het herstel.
We missen jullie enorm en…

