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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De laatste schoolweek van dit kalenderjaar staat alweer voor de deur… Alle
sinterklaasversieringen zijn weer opgeborgen en de kerstbomen, kerststallen, -ballen en
kransen hebben weer een mooie plek gekregen in de klassen, in de hal en in de aula.
Dikke complimenten wederom voor de ouderraad en hulpouders die daar samen vele uurtjes
werk in hebben gestopt! De hele school ademt een gezellige kerstsfeer!
In de aula heeft juf Petra haar kerstdorp opgebouwd. Als u dit wilt bekijken, loop dan gerust
even binnen. De koffie en thee staan altijd klaar bij onze conciërges!
Met vriendelijke groeten, Monique van Ekert
Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf a.s. maandag centraal staat is:
“We helpen elkaar”
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij
een vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er
regels zijn en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en
afspraken zijn niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen
vinden we een belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis
onderschrijft. Ook op dit vlak willen we “Samenscholen” graag in
praktijk brengen!

OUDERKOFFIEKAMER
A.s. woensdag zijn ouders en verzorgers weer van harte welkom in de
koffiekamer van + 08.30 - 09.30 uur. U bent van harte welkom om
contact te leggen met andere ouders. Oud-collega juf Margriet is
gastvrouw. We hopen op een grote opkomst.

KERSTDINER OP SCHOOL
Heeft u al ingeschreven welk hapje u met uw kind gaat maken?
Doe dit asjeblieft zo snel mogelijk!
Voor het diner mogen de kinderen hun eigen bord, bestek en
beker/glas meenemen naar school.
Dit mag vanaf dinsdag 17 december.
Graag in een plastic tasje, voorzien van naam en groep.
Het kerstdiner op donderdag 19 december:
De kinderen mogen om 17.30 uur naar de klas worden gebracht met de hapjes die gemaakt
zijn. U wordt vriendelijk verzocht om zo snel mogelijk naar huis te gaan zodat wij kunnen
starten met het diner.
 We vinden het gezellig als alle kinderen feestelijk gekleed naar school komen
 Geef, als dit van toepassing is, aan of het gerecht dat gemaakt is halalvlees bevat
 Kunt u zelf voor opscheplepels/warmhoudplaatjes/serveerschalen zorgen als dit nodig is?
 Van 18.45 uur tot 19.15 uur bent u van harte welkom in de personeelskamer om daar
even gezellig te kletsen met de andere ouders onder het genot van een drankje
 Om 19.15 uur worden alle kinderen van groep 1 t/m 6 in hun eigen klas opgehaald
 De kinderen van groep 7 en 8 mogen met een toestemmingsbriefje van ouders vanaf
19.30 uur alleen naar huis toe. Als u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, gaan wij
ervan uit dat u uw kind voor 19.30 uur ophaalt in zijn/haar klas

SING ALONG CHRISTMAS SONGS GROEP 6
De kerstviering is op vrijdag 20 december a.s. Dit jaar is het
een speciale editie. Groep 6 is al weken bezig met de
voorbereiding van de Christmas Sing-along.
Het kerstverhaal wordt op een bijzondere manier vertolkt
afgewisseld met mooie kerstliedjes. De ouders van groep 6
zijn welkom van 8.45 tot 9.45 uur of van 11.15 tot 12.15 uur.
De kinderen van groep 6 hebben zin om te stralen op het podium!

HERINNERING BETALING SCHOOLREIS
Tijdens de Nieuw(school)jaarsreceptie heeft iedereen een brief ontvangen
met daarin de kosten voor de ouderbijdrage (€ 5,- per leerling per jaar) en
het bedrag voor de schoolreis (€ 25,- per leerling)
De uiterste betaaldatum voor de schoolreis is 20 maart 2020.
Na deze datum bedragen de kosten € 40,00 omdat we dan geen gebruik
kunnen maken van de vroegboekkorting.
De uiterste betaaldatum is nog niet voorbij, maar wellicht komt het voor
een aantal mensen goed uit om deze te betalen met de 13e maand die
veel werknemers in december betaald krijgen.
Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL12 RABO 017.10.93.968
Vermeld a.u.b. na(a)m(en) en groep(en) van uw kind(eren).
Contant betalen kan eventueel ook. Dit dan graag gepast in een envelop
met naam en groep erop bij juf Marga of meneer Dick.

KIJK WAT IK KAN
Vanaf maandag kunnen de ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 weer een werkboekje
ophalen in het kantoor van juf José.
In het werkboekje zitten allerlei leuke werkbladen en spelletjes waar de kinderen in de
kerstvakantie lekker mee aan de slag kunnen.
Bijeenkomst voor de ouders van de groepen 1 en 2
Dinsdag 17 december is er weer een ouderbijeenkomst voor de ouders van de groepen 1 en 2.
Deze keer staat in het teken van spel. Wat leren de kinderen allemaal met het spelen van
bijvoorbeeld een gezelschapsspel.
Van 08.25 uur tot 08.50 uur zijn de ouders van harte welkom in de klas van hun kind waar
spelletjes klaar staan om samen te spelen.
Vanaf 08.50 tot 09.30 uur gaan we naar de aula waar tips en ideeën worden uitgewisseld en
waar we nog een spelletje gaan knutselen om mee naar huis te nemen.

KINDERDISCO IN WIJKHUIS DE LIER
Op 13 december van 19.00 tot 20.30 uur is er voor
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 weer een discoavond met
als thema kerst. Je hebt alleen toegang met een pasje. Als
je nog geen pasje hebt, neem dan een pasfoto mee met
daarop je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, de
naam van de school en in welke groep je zit. De deuren
blijven tot 20.30 uur gesloten, indien je eerder naar huis
moet, meld dit dan bij binnenkomst. Bovendien moet je aan
de deur worden opgehaald door je ouders/verzorgers. We
hopen dat er weer gezellig gedanst gaat worden.

