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Aan de ouders, verzorgers,

Leens, 15 december 2016

Agenda
15 december
16 december
19 december
20 december
21 december
22 december
23 december
23 december
09 januari

Kaarsen maken
Juf Marieke afwezig
Geen gym
Kerststukjes maken
Voorstelling/musical Scrooge om 19.00 uur
Naar school om 9.00 uur!!!
Kerstontbijt 08.00 uur
Kinderen groep 1 t/m 8 zijn ’s middags 12.00 uur vrij!
Alle leerlingen weer naar school

Jarigen
24 december
27 december
02 januari
03 januari

Elysia Wolthorn
Yasmine van der Toorn
Judith Hovius
Moniek van Wijk

Kaarsen maken
Groep 5 t/m 8 heeft donderdag onder begeleiding van Marjolein Visser kaarsen gemaakt.
Geen gym op maandag 19 december
De gymzaal wordt maandag 19 december gebruikt door het Hogeland College. Hierdoor kan juf Annemiek
geen gymles geven deze dag. Op deze dag hoeven de kinderen geen gymkleding mee en kunnen alle
kinderen om 14.30 uur worden opgehaald vanaf school.
Kerststukjes
Op dinsdagmiddag 20 december willen we graag kerststukjes maken met de kinderen, van 12.30 uur tot
14.30 uur. We vragen u om uw kind die dag in een plastic tas het volgende mee te geven:
Bakje met oase dat al nat is gemaakt (!!) (voorzien van naam)
Kaars
Groen (dennetakken, klimop, hulst etc)
Decoratie spulletjes
Donderdag later naar school
Doordat de kinderen woensdag waarschijnlijk later op bed gaan dan gebruikelijk, is er de mogelijkheid om ze
wat langer te laten slapen de volgende ochtend.
We starten donderdag 22 dec daarom om 09.00 uur!
Mocht dit problemen opleveren dan is het natuurlijk mogelijk om de kinderen om 8.30 te brengen. Er zijn
leerkrachten aanwezig om 08.30 uur..
Kerstontbijt
Op vrijdag 23 december organiseert de OR een kerstontbijt voor alle kinderen. We beginnen deze ochtend
om 8.00 uur!
Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
Nieuwe leerlingen
Vanaf 8 december zit Robbin Vastenhoven bij ons op school. Robbin woont in Ulrum en is daar net komen
wonen. Laura Vos en Lisanne Agema hebben ook al een aantal dagen meegedraaid bij de groepen 1 en 2.
Na de kerstvakantie komen ook deze beide meiden bij ons in groep 1. We wensen ze alle drie veel plezier bij
ons op school.

Foto’s website
Omdat ons wachtwoord voor ‘Mijn album’ al een aantal jaren niet is gewijzigd, hebben we het wachtwoord
gewijzigd. Als u de foto’s wilt bekijken kunt u het wachtwoord opvragen bij de leerkrachten.
Je kan de foto’s vinden via de website van onze school.
Verjaardag
Alle leerkrachten vieren dit jaar de verjaardagen in hun eigen klas. Het is niet de bedoeling dat de kinderen
voor de leerkrachten een cadeautje meenemen. Met een mooie tekening zijn we natuurlijk altijd heel blij.
Scrooge
-Namens de sporthal is er de vraag om geen naaldhakken aan te doen op deze avond. Dit zou de nieuwe
vloer kunnen beschadigen.
-Indien er nog ouders gebruik willen maken van de kinderopvang bij de Grondzeiler, dan kun je dat uiterlijk
maandag 19 december doorgeven bij juf Ellen of juf Natasja. Als er dan geen aanmeldingen zijn, vervalt de
mogelijkheid hiervan gebruik te maken.
-Indien er mensen met de auto naar de voorstelling komen, is het handig om de auto op het parkeerterrein
bij de winkels te parkeren.
Jumbogeld
We zijn op dit moment bezig om te bekijken wat we als school willen aanschaffen voor onze Jumbocheque.
Zodra we de spullen binnen hebben, laten we u dit weten.
Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 hebben ook dit jaar weer erg hun best gedaan. In totaal is er 9,3 miljoen euro
bij elkaar gebracht voor kwetsbare kinderen. Onze groep 7 en 8 heeft daarin 1755,29 euro opgehaald. Super
gedaan groep 7 en 8!
Kind Centrum
Op donderdag 8 december hebben alle partijen een akkoord gegeven voor de bouwtekeningen van onze
nieuwe school. Dat houdt in dat de tekeningen nu naar de stuurgroep kunnen en dat we grote stappen aan
het maken zijn. De vervolgafspraken zijn ook gemaakt. Hierin bespreken we welke aansluitingen er in elke
ruimte moeten komen en we gaan in overleg over de invulling van het plein. Er is afgesproken om met de
Regenboog samen op te trekken als het gaat om kleur, inrichting en ICT.
Nieuwe meester
Na de kerstvakantie komt meester Ewart op vrijdag lesgeven aan de groepen 7 en 8. Hij heeft op woensdag
al kennis gemaakt met de leerkrachten en hij komt woensdag 21 december ook kennismaken met de
leerlingen. We wensen hem veel plezier bij ons op school.
Gym
We begrijpen dat het voor de ouders (op maandag) lastig is om de kinderen op twee plekken tegelijk op te
halen. De groepen 3 en 4 zijn dan in de sporthal en de andere kinderen zijn hier op school. De groepen 3 en
4 stoppen op 14.25 uur zodat ze zich iets eerder kunnen aankleden. We hebben de afspraak dat alle
(gym)leerkrachten op school en in de sporthal wachten met de kinderen, totdat ze opgehaald zijn. We hopen
dat u dit wat rust kan geven.
Batterijen en cartridges
We gaan stoppen met het inzamelen van oude batterijen en cartridges. Deze week worden de bakken nog
opgehaald, maar we krijgen hiervoor geen nieuwe meer terug. U kunt de batterijen en cartridges dus niet
meer op school inleveren.
Nieuws uit de groepen:
Groep 3/4
We merken dat er erg veel geoefend is met de tafels en met het lezen. Wij zijn hier erg blij mee en zien
duidelijk dat dit helpt! Ga vooral zo door.
In groep 3/4 zijn we op dit moment bezig met digitaal klok kijken. We zouden het erg fijn vinden als u dit thuis
ook zou willen oefenen met de kinderen.
Wilt u erom denken om de kinderen op vrijdag ook gymspullen mee te geven? Juf Anne Wil geeft op vrijdag
altijd een bewegings- of spelles. We zien nu dat de kinderen niet altijd hun spullen mee hebben. Alvast
bedankt!

