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Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 3 DECEMBER 2018
DINSDAG 4 DECEMBER 2018
Vanmiddag is er een teamvergadering

WOENSDAG 5 DECEMBER 2018
Sinterklaasfeest

DONDERDAG 6 DECEMBER 2018
Juf Linda jarig

VRIJDAG 7 DECEMBER 2018
De kinderen uit groep 1-2 zijn vrij
Vanmiddag is er damles

Bijzonderheden/aankondigingen
Oud papier: Op zaterdag 1 december wordt het oud papier opgehaald! U kunt oud papier en karton in de container stoppen tegenover de school. Met de opbrengst van het oud papier kunnen er dingen gedaan worden die anders niet mogelijk zijn of langer op zich laten wachten. Alles komt ten goede
aan de kinderen.
Sinterklaasfeest: Wist u dat Sinterklaas op 5 december weer tijd heeft vrijgemaakt om onze
school te bezoeken? We verwachten hem om 8:30 uur. De ouders en andere belangstellenden mogen
nog even blijven kijken op het schoolplein als Sinterklaas aankomt.
Surprises: Op dinsdag 4 december worden de surprises van groep 6-7-8 op school gebracht en hebben de ouders de mogelijkheid om deze surprises te bekijken tussen 15:10 en 15:30 uur.
Groep 1-2 vrij: Op vrijdagochtend 7 december zijn de kinderen van groep 1-2 en juf Marinka vrij.
NIO: De kinderen van groep 8 kunnen (samen met de oudste kinderen van de Prinses Ireneschool) op
dinsdag 11 december de NIO toets maken. Deze toets geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school. De toets duurt in totaal 2 uur en bestaat uit 3 taalonderdelen en 3 rekenonderdelen.
Damtoernooi: Op woensdagmiddag 9 januari is het damtoernooi van damclub De Vechtstreek in
de Binder in Gramsbergen voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. We gaan proberen om twee teams te maken. Eén team met kinderen uit groep 5-6 en één team met kinderen uit groep 7-8. Een team bestaat uit
minimaal 4 spelers. De kinderen die graag mee willen doen kunnen zich t/m 18 december opgeven bij
de leerkracht.
Schoolschoonmaak: In de bijlage van de e-mail vindt u een overzicht voor de schoolschoonmaak. Dit
overzicht ontvangt u wat later dan u van ons gewend bent. We hebben vooralsnog twee avonden gepland, namelijk 14 januari en 13 mei.
Kerstdiner: Wist u dat de kinderen donderdagmiddag 20 december vrij zijn i.v.m. het kerstdiner
dat op de avond gepland is?
Kerstvakantie: De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn tevens vrijdag 21 december vrij, de kinderen
van groep 5 t/m 8 kunnen vanaf 12:00 uur genieten van hun kerstvakantie. Let op: op vrijdag 21 december verwachten we de kinderen vanaf 9:30 uur op school.
Overige data: zie kalender website (bereikbaar via tabblad ‘nieuws’).
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