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Welkom
Noa is nieuw bij ons op school. We wensen haar samen met haar
ouders een heel fijne tijd op Tuindorp.
Oud papier
Vrijdag 13 december wordt het oud papier weer opgehaald. Wilt u
na afloop het hesje weer op school inleveren
Winterdorp
In groep 1 en 2 wordt heel enthousiast gespeeld met de
“Winterdorp-figuurtjes” van Albert Heyn.
Wie helpt ons sparen? Heb je huisjes e.d. over dan kun je daar de
kleuters heel blij mee maken.
Sint
Donderdag 5 december komt Sint bij ons op school.
13:00 uur: aankomst op het plein.
We ontvangen hem daarna niet meer in de centrale hal, dit i.v.m.
het feit dat Sint het erg druk heeft.
14:00 uur: kinderen van 5 t/m 8 uit.
Zij hebben ’s ochtends al surprises gedaan.
15:00 uur: kinderen van groep 1 t/m 4 uit
15:00 uur: kleine kinderen, die nog niet op school zitten, kunnen bij
de Sint een bezoekje brengen in het speellokaal.
Voorlichtingsavond Voorgezet Onderwijs
Op dinsdag 10 december geeft juf Marijke een informatieavond
voor ouders en leerlingen van 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
Nog een beetje vroeg, maar de tijd gaat altijd sneller dan men
denkt.
Op woensdag 18 december gaan we weer kerstknutselen met de
kinderen. We hopen dat er weer genoeg ouders zijn die kunnen
helpen deze dag. Op de deur van de keuken hangt een
intekenlijst. Noteer hierop uw naam als u wilt assisteren bij deze
gezellige knutselochtend. Natuurlijk kunt u zich ook altijd via de
mail opgeven.
Voor dit kerstknutselen moeten de kinderen het volgende
meenemen:
Kerstbakje ( groep 1 t/m 8)
*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..)

Kerstmaaltijd
Donderdag 19 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.
De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen een broodmaaltijd en de kinderen
van groep 5 t/m 8 maken zelf een gerechtje voor hun lopend buffet.
Vrijdagmiddag 20 december
Vrijdagmiddag 20 december zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
’s Morgens mogen de kinderen gezelschapsspelletjes mee naar school
nemen.
Kerstvakantie
De kerstvakantie duurt van vrijdagmiddag 20 december t/m zondag 5
januari.
Leerlingenraad
Met ingang van deze week is de leerlingenraad van start gegaan. Kinderen
hebben zichzelf hiervoor verkiesbaar mogen stellen en na stemming zijn er
van de midden- en bovenbouw van iedere groep 1 leerling gekozen en van
groep 8 zitten er 2 leerlingen in. Deze kinderen brengen de punten die hun
medeleerlingen belangrijk vinden voor de school in, tijdens de maandelijkse
vergadering met de directeur. Tevens heeft de leerlingenraad een
ideeënbus gemaakt waarin leerlingen hun ideeën kunnen doen. Ook deze
ideeën worden besproken tijdens de vergadering en er wordt gekeken naar
de haalbaarheid ervan.

Belangrijke data

December
05 Sinterklaas
09 OV vergadering
10 informatie avond VO
11 Managementoverleg
13 Oud papier
18 Kerst knutsel ochtend
19 Kerstviering
21 t/m 5 januari Kerstvakantie

Met vr. groet Annigje van den Berg

Alle spulletjes per kind graag in een plastic tas voorzien van naam
meenemen naar school op deze morgen.
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