Nieuwsbrief 15, vrijdag 14 december 2018
Tweehonderdvijftig euro voor KiKa

Bereikbaarheid

Wat fijn dat u gisteren onze Wintermarkt
heeft bezocht. Het was weer gezellig druk!
Dankzij uw komst hebben we in totaal
€ 250,00 opgehaald voor KiKa.

Het kan zijn dat de directie / interne
begeleiding voor de groep staat en slecht
bereikbaar is. We rekenen op uw begrip.
Nog lootjes? Kom je prijsje ophalen

Personeelstekort

Vorige week heeft u van het bestuur een brief
ontvangen over het personeelstekort. Deze
week zijn we hier zelf ook flink mee
geconfronteerd. Juf Mary was er niet i.v.m.
privé-omstandigheden, gelukkig kon juf
Samira extra werken. Juf Dorien heeft haar
enkelbanden gescheurd, leeuwenbek is
woensdag verdeeld en donderdag en vrijdag
hebben juf Lidy en juf Monique voor de groep
gestaan. Ook meester Arjen moest
donderdagmiddag plotseling weg i.v.m. privéomstandigheden. Door de grote inzet van alle
collega’s hoefden we geen groepen naar huis
te sturen.
Komende week

Juf Gitta heeft donderdag en vrijdag verlof. Op
dit moment is nog niet duidelijk of de
bovenvermelde collega’s weer aanwezig zijn.
We hebben daarom op voorhand alvast
besloten dat de kinderen van rupsklaver
donderdagochtend mogen thuisblijven.
Juf Erika zal met ondersteuning van anderen ’s
avonds het Kerstdiner in rupsklaver
begeleiden. Als juf Dorien er volgende week
niet is, zal juf Monique maandag voor
leeuwenbek staan, de overige dagen moeten
we nog bekijken. Als juf Mary er komende
week nog niet is, zal juf Samira donderdagochtend lesgeven aan vlinderstruik.

Een aantal prijsjes van de tombola zijn niet
opgehaald. Kom maandag langs op kantoor
om te kijken of je wat hebt gewonnen.
Dinsdag bord, beker & bestek meenemen

Geeft u uw kind dinsdag een bord, beker en
bestek mee naar school? A.u.b. in een plastic
tas, alles voorzien van de naam van uw kind.
Na het Kerstdiner krijgt u alles mee naar huis.
Woensdag Kerstdiner

Woensdagavond van 17.45-19.00u is het
Kerstdiner voor alle leerlingen.
Het is de bedoeling dat alle ouders wat maken
voor de groep van hun kind. Schrijft u het op
bij de klas en kijkt u ook even op de lijst wat er
al op staat? Zo kunt u er samen met andere
ouders voor zorgen dat er niet teveel van
hetzelfde op het menu staat.
Studiemiddag en studiedagen

Donderdag 20 december zijn alle leerlingen
om 12.15u vrij. Dan is er een studiemiddag,
het team gaat de school dan opruimen. Er is
geen overblijf, geen sport & spel, geen ArtLab.
Vrijdag 21 december en maandag 7 januari
zijn studiedagen. De leerlingen zijn vrij, het
team heeft vergadertijd en houdt zich o.a.
bezig met het nieuwe thema, De Vreedzame
School, lesvoorbereiding, evaluaties,
administratietijd.

Kalender
dinsdag 18 december
bord, beker en bestek meenemen
woensdag 19 december
Kerstdiner 17.45-19.00u
donderdag 20 december
rupsklaver hele dag vrij
donderdag 20 december
studiemiddag (geen overblijf / geen workshops)
vrijdag 21 december
studiedag
zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 Kerstvakantie
maandag 7 januari
studiedag
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