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Geachte ouder(s),
Na een geslaagde sinterklaasviering
op 5 december staat deze week het
kerstdiner al op de agenda. Er waren mooie surprises
gemaakt in de groepen 5 t/m 8, de kleuters hadden die
week al lekker speculaas gemaakt en het was gezellig in
de klassen.
A.s. donderdag zijn de
leerlingen om 12:15 uur vrij en worden dan om 18:00 uur weer
op school verwacht. Hieronder een overzicht van wat de kinderen
dan meenemen. Tijdens het kerstdiner van de kinderen zijn alle
ouders welkom in de aula om samen iets te drinken.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Diner kinderen do. 20 dec.

18:00-19:30 uur

8:30 uur meenemen: bord, bestek, beker en kommetje in een
plastictas met naam er op
12:15 uur:
alle kinderen vrij
17:50 uur:
op school komen met (verwarmde) hapjes voor
de klas en evt. voor de ouders in de aula
18:00 - 19:30 uur:
kinderen dineren in hun klas,
ouders zijn met elkaar in de aula
19:30 uur:
kinderen met alle schalen en borden naar huis
Vrijdag 21-12:
we verwachten alle kinderen tussen 8:30 en
9:15 uur weer in de klas

Ouders in de aula
Tussen 18:00 en 19:30 uur zijn de ouders samen in de aula. De ouderraad
verzorgt dan een bar waar u voor een schappelijke prijs iets te drinken kunt
bestellen. Daarnaast is het fijn als ouders ook iets te eten voor elkaar in de aula
mee willen nemen. Dan zetten we daar een buffet neer.
Let op! op school kan geen eten verwarmd worden, alles moet dus warm van
thuis worden meegenomen.

Instromersgroep
Na de kerstvakantie gaat de 4e kleutergroep van start, een
instromersgroep. Deze zal bemand worden door juf Monika, de LIO-er
van het afgelopen jaar in 1/2C en door de nieuwe leerkracht Saskia
Meiland. Saskia komt daarnaast ook twee dagen als onderwijsassistent op
school werken. We wensen Saskia een goede tijd toe op de Kindercampus
King.

Januari, Ouderportaal en CITO-toetsen
In de tweede helft van januari worden in de groepen de middentoetsen van
het leerlingvolgsysteem van CITO afgenomen. Dan staan de toetsen in het
Ouderportaal tijdelijk gesloten zodat er tijd is de toetsen in te voeren.

Koffieochtend ouders en directie 15 jan. 8:30 uur
Noteert u vast dit 2e koffiemoment? Op verzoek van de ouders staat er per
keer een vakgebied en de op school gebruikte methode centraal. In
januari lichten we het vakgebied TAAL toe.

Onderzoek het metriek stelsel: hoeveel kubieke dm passen er in 1 kubieke m?
Knippen, plakken, tellen, rekenen en begrijpen!

Prettige vakantie
We wensen u allen mooie feestdagen toe en een goed begin van 2019.
Op maandag 7 januari gaan we weer van start.

