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Continurooster.
Gaan we dat
doen?
Zoals u ziet, is de
stembus op de
balie al aardig vol,
maar er kunnen
nog steeds meer
stembiljetten in.
Dit is mogelijk tot
vrijdag 8 december
15.30 uur.

Stakingsactie
Zoals u in alle media heeft kunnen lezen, gaan de landelijke stakingsacties in het basisonderwijs dinsdag
a.s. door.
Ook onze school doet aan deze staking mee en dus is de school dinsdag a.s. dicht.
Voor opvang van Perlei: zie bijlage
Sint/kerst
Na een prachtig Sinterklaasfeest gisteren (hartelijk dank ouders voor de organisatie), gaat vrijdag een aantal
ouders aan de slag om de school weer in kerstsfeer te krijgen.
Donderdag 21 december a.s. hebben wij ons kerstbuffet. De buffetten zullen worden klaargezet buiten de
klas, het eten gebeurt uiteraard in de klas. Onderstaande is belangrijk:









Alle kinderen zijn 21 december ’s
middags vrij.
Op de deur van iedere groep
hangt met ingang van maandag
a.s. een intekenlijst, waarop
ouders kunnen aangeven wat ze
klaar willen maken voor het buffet.
U kunt kiezen tussen een voor-,
hoofd- of nagerecht. Als u voor
ongeveer acht personen iets
maakt, is dit voldoende.
Het eten voor de buffetten kan worden gebracht tussen 16.45 en 17.00 uur. Graag met
warmhoudplaatje o.i.d. als het gerecht warm moet blijven.
De kinderen moeten ’s morgens al vast meenemen een bord, bestek, beker en soepkom. Dit alles
graag voorzien van naam.
Het buffet is van 17.00 tot 18.30 uur.
Vanaf 18.15 uur worden ouders ontvangen op het plein met glühwein en/of chocolademelk.
Vrijdag 22 december gaan de kinderen gewoon naar school. Om 12.00 uur is iedereen vrij en begint
de kerstvakantie.
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Nieuwe/vertrekkende leerlingen
Vanaf de herfstvakantie t/m de kerstvakantie zijn de
volgende leerlingen bij ons op school gekomen: Jesse Veen
(1-2 blauw), Hidde Slomp (1-2 blauw), Mareyn Sombroek
(groep 3) en Babette Klinkhamer (1-2 geel). We wensen alle
vier kinderen erg veel plezier en succes op school.
Vertrokken naar de Montessorischool in Emmen zijn
Hannelore en Aswintha Dallinga. Allebei heel veel succes
op je nieuwe (en ook oude) school.
Paasactiviteiten
Het duurt nog een tijdje, maar de paasactiviteiten (neuties schiet’n en eieren zoeken) zijn
verplaatst van donderdag 29 maart naar woensdag 28 maart.
OPO studiedag
De OPO studiedag van woensdag 21 maart is verplaatst naar woensdag 4 april. Alle kinderen
moeten dus 21 maart naar school en 4 april zijn ze vrij.
Stagiar
Roy van der Scheer, stagiair in groep 3, is gestopt met zijn opleiding en komt dus ook niet meer
stage lopen in groep 3.
Bijlage
Opvang Perlei
Bibliotheek
Passend lezen
Agenda (07-12 t/m 17-01)
07-12 Spreekuur schoolarts (om een afspraak te maken, kunt u bellen: 088-2460244)
07-12 Teamvergadering
08-12 Sluiting stembus continurooster (15.30 uur)
11-12 Cursus leerkrachten groep 7/8 (19.00 uur)
12-12 Staking; school dicht
12-12 Vergadering MR
13-12 Rapportgesprekken groep 3
14-12 Kerstbijeenkomst medewerkers OPO bij Poolshoogte (16.00 uur)
15-12 Rapportgesprekken groep 3
19-12 Teamvergadering
20-12 Nieuwsbrief 8
21-12 Kerstbuffet
22-12 Aantal kinderen brengen kerstkaartjes naar de Paasbergen
23-12 Eerste dag kerstvakantie
08-01 Eerste schooldag 2018
08-01 Les alcoholpreventie groep 8
10-01 Kniepertjes bakken groep 1/2
09-01 OR vergadering
11-01 Teamvergadering
15-01 Rapportbespreking groep 1/2
16-01 Cursus leerkrachten groep 1/2 (19.00 uur)
17-01 Nieuwsbrief 9
Onze jarigen (van 07-12-2017 t/m 20-12-2017)
07-12 Naomie Wiggers (groep 4)
10-12 Kars Wessels (groep7)
19-12 Sem Timmer (groep 6)
20-12 Lars Wolf (groep 3)

