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Geachte Ouders/Verzorgers,

Nieuws en mededelingen
Kerstfeest donderdag 22 december ’16
Donderdag 22 december vieren wij ons jaarlijks Kerstfeest. De leerlingen worden om 9.00 uur op school
verwacht. Hier doen wij verschillende activiteiten zoals knutselen en een spel in het gymlokaal. Om 12.00
uur zijn alle leerlingen vrij. Om half 6 worden de leerlingen weer op school verwacht. Ook de ouders en
andere belangstellenden zijn dan van harte welkom. We beginnen de avond met een optreden van Kees
en Worst in samenwerking met de leerlingen. Daarna kunnen we genieten van een eenvoudige
broodmaaltijd. Om kwart voor 7 gaan we verzamelen zodat we om 19.00 uur kunnen vertrekken richting
de kerk. Daar zetten we dan het programma voort. De avond is rond 20.00 uur afgelopen. Ook in de kerk
zijn de ouders en andere belangstellenden van harte welkom.
We willen u vragen de leerlingen voor deze dag het volgende mee te
geven:

plastic fles om mee te knutselen (klein of groot maakt niet uit)
 Gymkleding
Ook willen wij u vragen met hoeveel personen u deze avond aanwezig
bent i.v.m. de inkopen. In school hangt een lijst waarop u uw naam en
aantal aanwezigen kunt opgeven.
Daarnaast zijn wij opzoek naar mensen die ons willen helpen deze
ochtend met het begeleiden van een groepje of een knutselactiviteit. U
kunt zich dan opgeven uiterlijk donderdag 15 december bij een van de
commissieleden of op school.
Met vriendelijke groet,
Adrienne Noordam, Monique Greven, Linda Dikkema, Linda Perdok, Margriet Huizinga

Uit de groepen
Groep 1, 2 en 3
Dinsdagmorgen 29 november hebben we het
project FITGAAF afgesloten.
Meester Tom deed als afsluiting nog enkele
spelletjes.

De Sinterklaasdrukte is weer voorbij, maar toch nog een paar foto’s van onze Pietengym.

Fusienieuws en aanverwante zaken

Op maandag 23 januari organiseren we weer een gezamenlijke ouderinformatieavond. Alle
drie de werkgroepen zijn druk aan het werk en zullen u tijdens de avond op de hoogte stellen
van de stand van zaken. Ook zullen we u meenemen in welke stappen we de komende nemen
en al genomen hebben. Veel dingen gaan heel geleidelijk en groeien langzaam met ons mee.

Agenda
16-12: NSA met meester Danny, 14.30 u. – 15.30 u.
21-12: rapporten mee
22-12: kerstviering
26-12 t/m 06-01: kerstvakantie
9-1: gezamenlijke OR-vergadering (voorzitter/ penningmeester/secretaris)
11/01: margedag, alle leerlingen vrij
12-1: gezamenlijke MR-vergadering
23-1: gezamenlijke ouderinformatieavond, 20.00 op De Munte

