Weekkaart-nieuwsbrief maandag 10 — vrijdag 14 december 2018

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 10 DECEMBER 2018
VRIJDAG 14 DECEMBER 2018
Samen leren voor morgen!

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

MAANDAG 10 DECEMBER 2018
Vanaf vandaag: inschrijven welke kerstmaaltijd je gaat maken

DINSDAG 11 DECEMBER 2018
Vanavond is er een teamvergadering

WOENSDAG 12 DECEMBER 2018
DONDERDAG 13 DECEMBER 2018
Groep 3 t/m 8: Kerststukjes maken

VRIJDAG 14 DECEMBER 2018

Bijzonderheden/aankondigingen
NIO: De kinderen van groep 8 doen (samen met de oudste kinderen van de Prinses Ireneschool) op
dinsdag 11 december de NIO toets. 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.
Workshop kerst: Volgende week donderdagmiddag gaan wij tijdens de workshops een kerststukje maken op een houten schijf. Wij hebben voor alle leerlingen een houten schijf en oase. Kunnen
jullie zorgen voor takjes groen en versieringen? We zoeken ook een aantal ouders die ons van 13:45 tot
15:00 uur willen helpen.
Kerstdiner: Wist u dat de kinderen donderdagmiddag 20 december vrij zijn i.v.m. het kerstdiner
dat op de avond gepland is? In de bijlage van de e-mail vindt u een informatiebrief over deze feestelijke
dag.
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.

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.
Overige data: zie kalender website (bereikbaar via tabblad ‘nieuws’).
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