Nieuwsbrief 15, vrijdag 15 december 2017
Wintermarkt: wat fijn dat u er was!
Wat fijn dat u onze Wintermarkt heeft bezocht! We moeten nog even de briefjes en muntjes gaan
tellen, volgende week hoort u wat de opbrengst is voor het goede doel 3FM Serious Request
Tombola: er zijn nog een paar prijsjes niet opgehaald
We hebben nog een paar prijsjes van de tombola die niet zijn opgehaald. Heeft u nog lootjes thuis?
Misschien heeft u nog een winnend lot! U kunt uw prijsje komen ophalen op kantoor. Dit zijn de
lotnummers: 386, 400, 469, 789
Jumbo spaarpunten: dank u wel voor het sparen!
Afgelopen woensdag heeft juf Nannetta een cheque in ontvangst mogen nemen voor de
spaarpunten van Jumbo supermarkt. Wat zijn we blij dat u zoveel heeft gespaard voor Digitalis!
We mogen voor maar liefst € 385,09 besteden bij schoolleverancier Heutink! Het team gaat bekijken
wat we daarvoor kunnen aanschaffen voor de leerlingen. U leest het in het nieuwe jaar.
Dinsdag 19 december: bord, beker en bestek mee
Geeft u uw kind dinsdag alvast een bord, beker en bestek mee, alles voorzien van de naam van uw
kind? Zo zien wij wie we nog even moeten helpen herinneren en zo kunnen we alles op tijd
klaarzetten voor het Kerstdiner.
Woensdag 20 december: Kerstdiner
Heeft u al wat opgeschreven op de lijst voor het Kerstdiner? Wilt u ook even kijken of er niet teveel
dezelfde gerechten op de lijst staan (te veel pannenkoeken/teveel toetjes etc.) Het is de bedoeling
dat iedereen een gerecht meeneemt, zodat er een buffet ontstaat waaruit de leerlingen allerlei
lekkers kunnen kiezen. We weten uit ervaring dat er elk jaar weer heel veel lekkere gerechten
worden klaargemaakt. En dat iedereen zich ontzettend mooi maakt voor dit leuke feest!
Woensdagavond: niet alleen naar huis
We stellen veiligheid voorop en willen graag dat alle leerlingen woensdagavond na het Kerstdiner
worden opgehaald door een volwassene.

Kalender
maandag 18 december
dinsdag 19 december
woensdag 20 december
donderdag 21 december
vrijdag 22 december
23 december t/m 7 januari
maandag 8 januari
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ophaaldag oud papier Kruidenwijk
bord, beker en bestek mee in grote plastic tas
Kerstdiner 17.45-19.00u (vanaf 17.30u gerechten brengen)
studiemiddag
studiedag
Kerstvakantie
studiedag
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Studiemiddag, studiedagen en Kerstvakantie
Heeft u de volgende data al in uw agenda staan?
Donderdagmiddag 21 december is een studiemiddag. Voor de leerlingen begint op dat moment de
Kerstvakantie. Er is donderdag geen overblijf en er is geen sport & spel/Artlab-workshop. Het team
zal deze studiemiddag vooral gebruiken om alle feestversiering op te ruimen en de schoolpanden
weer netjes te maken.
Vrijdag 22 december is een studiedag. Het team zal inhoudelijk nog aan de slag gaan met een
vergadering, de administratie bijwerken en evaluaties houden. Daarna sluiten wij de deuren voor
twee weken Kerstvakantie.
Maandag 8 januari starten we tevens met een studiedag. We gaan o.a. de lessen en het thema voor
de komende periode voorbereiden.
Keuzeformulier Chromebooks / iPads
De ingeleverde keuzeformulieren voor de Chromebooks / iPads worden vandaag geïnventariseerd.
Wanneer wij a.d.h.v. uw keuzeformulier nog een vraag aan u hebben, zullen we u maandag
persoonlijk benaderen.
Maandag 18 december: ophaaldag oud papier Kruidenwijk
Woont u in de Kruidenwijk? Zet u maandag 18 december voor 08.00u ’s ochtends uw oud papier aan
de weg? Wij krijgen van de gemeente een vergoeding voor de opbrengst in Kruidenwijk-Oost. Dat
kunnen we natuurlijk goed gebruiken!
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