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Bij één van de leerlingen is krentebaard geconstateerd, wilt u thuis goed hierop
controleren?
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

14 december
16 december
17 december
18 december
19 december

Vrijdag

20 december

Oud papier

De leerlingen zijn ’s middags vrij, ’s avonds kerstviering (zie
bijlage)
12:00 uur kerstvakantie

Kerstvakantie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

6 januari
7 januari
8 januari
9 januari
10 januari
11 januari

In de klas hebben we een nieuwjaarsborrel
Deze week luizencontrle
15.15 uur naschoolse activiteiten

Oud papier

Groep 1-2-3
Op woensdag 18 december zullen de juffen van de groepen 1-2-3 de hele dag gaan overleggen
over hoe, wat, waar, wanneer, wie etc. over de nieuwe groepen 1 en 2-3. Na de kerstvakantie
zullen de leerlingen in de nieuwe groepen beginnen en daarop willen we graag goed voorbereid
zijn.
De eerste stap was het scholenbezoek van Tirza en Janet aan OBS Oud Avereest, alle ideeën
blijven borrelen en 18-12 worden ze omgezet in concrete plannen.
Op die dag zal juf Jolien Brouwer invallen in groep 1-2; juf Roelienke in groep 3 en juf Erna in
groep 8.
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Kerst
De meeste gerechten zijn ingevuld op de lijst. Een aantal leerlingen zal morgen nog een briefje
met een gerecht meekrijgen.
We verheugen ons op het buffet met de vele verschillende gerechten.
Alles mag om 17.00 uur in school gebracht worden, denkt u bij warme gerechten aan een
warmhoudplaatje? Het is handig wanneer overal de naam van de leerling op staat, dan komen de
eigendommen weer terug bij de eigenaar.
Na het eten zullen de leerlingen buiten voor de aanwezigen optreden, daarna gaat iedereen weer
naar binnen waar u uw kind(eren) uit de klas kan halen.
Brandjes
Afgelopen maandag is bij de deur van het buitenspeelgoed lucifers en een bus van een
brandbaar middel gevonden. Sporen van brandstichting waren zichtbaar op de deur. We moeten
er niet aan denken dat er inderdaad brand gesticht zou zijn.
Vanzelfsprekend is het gemeld bij de wijkagent.
GVO
Net zoals vorig jaar heeft ook dit jaar juf Ria een verslag gemaakt over de eerste helft van het
schooljaar.

Bijna kerst..
De eerste helft van het schooljaar zit er bijna op.
We willen iedereen in eerste instantie een heel fijne, veilige vakantie
wensen.
Daarnaast willen we ook iedereen heel erg bedanken voor de manieren
waarop we op hulp en steun van u als ouder kunnen rekenen. Samen
staan we voor één ding: uw kind(eren), onze leerling(en) voorbereiden
op een goede toekomst.
Samen kunnen we er ook voor zorgen dat de basisschoolperiode een
heel fijne, warme, plezierige maar natuurlijk ook leerzame periode is.
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