NIEUWSBRIEF
Kerstbuffet
Vanavond gaan we lekker gezamenlijk met alle
kinderen eten in de groepen. U mag vanaf
17.20 uur het eten en de kinderen komen
brengen, via de voordeur! Om 17.30 uur start
het kerstbuffet.
De ouders kunnen op het schoolplein terecht
voor een lekker glaasje warme glühwein of
chocolademelk. Dit wordt verzorgd door de
ouderraad. Mocht het slecht weer zijn dan is
dit in de hal van de school.
Om 18.30 uur is het kerstfeest afgelopen en
kunt u uw kind(eren) en serviesgoed ophalen
in de klaslokalen. Wilt u op de gang wachten
a.u.b?
Morgen
Morgen is de laatste schooldag voor de
kerstvakantie.
De kinderen hoeven geen eten en drinken
voor de pauze mee te nemen, de Ouderraad
trakteert. Verder zal er in alle groepen een
vrolijk programma zijn en sluiten we de
ochtend af met een kerstweeksluiting.
Deze begint om 11.45 uur en natuurlijk zijn de
ouders weer van harte welkom!
Om 12.30 uur begint de vakantie en op
maandag 7 januari start de school weer. Om
8.30 uur precies gaan de deuren weer open.

Een toost
Om het jaar 2019 goed te beginnen willen we
op 7 januari graag met alle kinderen en ouders
een toost uitbrengen.
Dit doen we om 8.30 uur in de hal van de
school, er zal dus alleen om deze tijd een bel
gaan.
We halen jullie weer buiten op, net zoals op 3
september, en lopen dan samen naar binnen.

Schooljaar 2018 - 2019
20 dec. 2018, Nummer 15

Eigen ingang
Als goed voornemen willen we graag dat
iedereen na de kerstvakantie de school weer
binnenkomt via de ingang die bij zijn of haar
leerplein hoort.
De hoofdingang zal voor schooltijd op slot zijn!

Leuk idee
Mama Kim heeft een leuk idee! Iedereen die
bloembollen over heeft mag ze poten rondom
het schoolplein. Zo zien de kinderen de bollen
uitkomen en kunnen we in het voorjaar
genieten van fleurige bloemen.
Jaarplanning
Het bleek dat de ouders nog geen jaarplanning
hebben waar de weeksluitingen op staan.
Vandaar dat deze als bijlage is toegevoegd aan
deze info.

Tot 7 januari 2019! 

