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Welkom
Vanaf deze plaats willen wij Vince en Jason die in groep 1 zijn
gekomen van harte welkom heten. bij ons op school. Wij wensen
ze samen met hun ouders een heel fijne tijd bij ons op school.
Voorlichtingsavond Voorgezet Onderwijs
Op woensdag 12 december geeft juf Marijke een informatieavond
voor gr. 7 om 19.30 uur. Aansluitend zal er om 20.00 uur een
voorlichtingsavond voor de ouders en leerlingen van groep 8,
betreffende het VO zijn.
Kerstknutselochtend
Woensdag 19 december gaan wij weer met de kinderen
kerstknutselen. Hiervoor moeten de kinderen de volgende dingen
meenemen:
Kerstbakje ( groep 1 t/m 8)
*een schoon glazen potje
*bakje
*oase ( alvast nat gemaakt en in het bakje)
*kaars
*groen (bijv.: conifeer, kersttakjes, hulst enz..) Graag al een beetje
op maat geknipt.
* versiersels (bijv.: kerstballetjes, slinger, sterren enz..)
*langwerping zakje met pinda’s voor de vogels!!!
Alle spulletjes per kind graag in een plastictas voorzien van naam
meenemen naar school op deze morgen.
Zoals ieder jaar zoeken we nu ook weer ouders die op
woensdagmorgen 19 december zouden willen helpen met het
knutselen. Op het raam bij de keuken hangt hiervoor een
opgavelijst waarop u uw naam kunt noteren.

Belangrijke data
December
12 Informatieavond groep 7 19.30 uur
12 Informatieavond VO groep 8 20.00 uur
14 Oud papier
19 Kerstknutselochtend
19 management overleg
20 Kerstviering
22 t/m 6 januari kerstvakantie
Januari

07 Eerste schooldag 2019
15 VO avond ouders
15 t/m 26 Toetsweken
11 of 18 Doedag Linde College
25 Oud papier
28 Jacob Hagen
30 Margedag (kinderen vrij)
30 Open huis AOC Terra
31/1 feb Open huis Linde College

Kerstmaaltijd
Donderdag 20 december houden we de kerstmaaltijd op school.
Deze maaltijd begint om 17:30 uur voor alle kinderen en tussen
18:45 en 19:00 uur kunt u uw kinderen dan weer ophalen.
Natuurlijk kunt u altijd op school blijven, want ook voor ouders
hebben we, zoals ieder jaar, iets warms. Net als vorig jaar zal de
Harmonie zorgen voor de muzikale omlijsting.
Vrijdagmiddag 21 december
Vrijdagmiddag 21 december zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
’s Morgens mogen de kinderen gezelschapsspelletjes mee naar
school nemen.

Met vr. groet Annigje van den Berg

Kerstvakantie
De kerstvakantie duurt van vrijdagmiddag 21 december t/m
zondag 6 januari. Maandag 7 januari verwachten we iedereen dus
weer op school.
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