Flitsnieuws
Info bulletin no. 7 18-12-2019
Welkom
Na de kerstvakantie komen zijn er weer 4 nieuwe kinderen in groep
1 ; Jurjen, Emma, Kai en Eleanor. We wensen jullie met je ouders
een heel fijne tijd bij ons op Tuindorp.
Oud papierhesjes
Op dit moment ontbreken er nog heel veel hesjes op school. Vorig
jaar hebben we een aantal nieuwe gekregen en hier zijn nog maar
een paar van op school. Dringend verzoek: Wilt u a.u.b. het hesje
inleveren op school!! Kijk thuis nog even goed of er mogelijk nog
één ligt.

Geen gebruik tribune
Tijdens de kerstmaaltijd is de trap en tribune voor ouders en genodigden
afgesloten. Dit om te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor de OV om
de traktaties naar de klassen te brengen. En tevens om te zorgen dat het zo
veilig mogelijk blijft.
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
Vrijwillige ouderbijdrage
De kerstvakantie duurt van vrijdagmiddag 20 december t/m zondag 5
Even een herinnering; mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet januari.
hebben overgemaakt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? De
decembermaand is namelijk een drukke maand en vraagt nogal
wat van de financiële middelen van de OV.
Belangrijke data
Kerstknutselochtend
Vanmorgen zijn alle kinderen onder begeleiding van heel veel
ouders, opa’s en oma’s weer aan het knutselen geweest op school. December
We waren heel erg blij met alle hulp en de ochtend was weer reuze 18 Kerst knutsel ochtend
gezellig! Iedereen ontzettend bedankt.
19 Kerstviering
21 t/m 5 januari Kerstvakantie
Maaike
Het zwangerschapsverlof van Maaike is al bijna afgelopen. Op
dinsdag 21 januari begint ze weer te werken. Voorlopig neemt
Maaike één dag ouderschapsverlof op en Marije gaat deze dag
invullen. Marije staat dan op maandag voor de groep en Maaike op
dinsdag t/m vrijdagmorgen.

Januari
10+24 Doedag Linde College
13 t/m 17 toetsweek
13 MR vergadering
15 Managementoverleg
24 Oud papier
29 Margedag (kinderen vrij)
31 Openhuis Linde College

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.

Met vr. groet Annigje van den Berg
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