Vrolijk kerstfeest
Met ons gezellige kerstdiner
hebben we afgelopen donderdag op school kerstmis gevierd.
Terwijl de kinderen in hun eigen
klas het kerstdiner hadden, konden de ouders
genieten van hun eigen kookkunsten en die van
anderen.
Graag willen wij alle ouders bedanken die er
voor gezorgd hebben dat het ook dit jaar weer
een geweldig succes was.
21 december t/m 1 januari 2016

Kerstvakantie
De Kerstvakantie gaat beginnen. Geniet er van !
Maandag 4 januari 2016 worden de kinderen
weer gezond en wel op school verwacht.

Overblijf / BSO
De eerste week van het nieuwe
jaar (ma 4 t/m vr 8 januari) is
Daniëlle vrij. Nayrah zal voor
haar waarnemen.

Verlof
Maandag 4 januari heeft juffrouw Lia
Tabeling verlof. Zij wordt vervangen
door juffrouw Anna Prins.

Ouderkamer van start
Maandagochtend 4 januari is de eerste bijeenkomst in de Ouderkamer. ALLE ouders zijn van

harte welkom!
In de Ouderkamer is er elke maandag een
activiteit voor ouders. Het programma voor
de maand januari staat in een aparte brief
die u heeft gekregen. Gastvrouw is Munise.
Zij is van Stichting Aanzet en zal de activiteiten begeleiden.

Peuterspeelzaal
Na de kerstvakantie gaat
“Peuterspeelzaal Erasmus” van
start. Inschrijfformulieren zijn op
school verkrijgbaar.

Inzameling voor goed doel
Omdat wij veel schoenendozen
van het thema schoenenwinkel over hadden, vonden we
het een goed idee om hier
iets mee te doen voor een
goed doel.
Aan de Hoogstraat 216 is sinds kort een
“Welkomwinkel voor vluchtelingen” geopend.
Speelgoed, kleding en huisraad kun je hier
voor vluchtelingen inleveren en Stichting
Vluchtelingenwerk zorgt ervoor dat de spullen verdeeld worden over de vluchtelingen.
De lege schoenendozen zijn aan de kinderen van groep 1 t/m 8 mee naar huis gegeven. Wie wil, kan deze doos vullen met
speelgoed voor de kinderen van de vluchtelingen. Na de kerstvakantie verzamelen we
de gevulde dozen op school en gaan deze
de tweede week in het nieuwe jaar met de
kinderen bij de “Welkomwinkel voor vluchtelingen” brengen.

Onze jarigen
Robbin Graaf
Jihane El Issaoui
Deren Karakurt
Gabriella de Goede
Julia Frontczak
Lois de Wit
Jèvan Kerklaan
Maryam de Graaf

Data om
13 jan
26 jan
5 feb

21 dec 5 jaar
24 dec 11 jaar
24 dec 5 jaar
25 dec 11 jaar
28 dec 9 jaar
2 jan
5 jaar
7 jan 12 jaar
10 jan
5 jaar

te noteren
Spreekuur CJG
MR-vergadering
Groepen 1 t/m 8 vrij

Jaargang 17
21 dec t/m 10 januari 2016

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?
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Jozet Niehof
M 06-3838 5749
E jozet@1voorcommunicatie.nl
W www.1voorcommunicatie.nl
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