Nieuwsbrief december schooljaar 2017-2018
Data:
28 nov. en 19 dec: naschoolse activiteit: Ieder kind een kunstenaar (gr. 1 t/m 8)
5 dec: Sinterklaasfeest: alle leerlingen ’s middag vrij!
15 dec: Kerstmarkt 16.00-19.00 uur
20 dec: PeutersBijeen 11.15-12.15 uur
22 dec: Kerstontbijt
22 dec: begin Kerstvakantie 12.00 uur
25 dec. t/m 5 jan: Kerstvakantie
16 jan: oud papier
16, 23 en 30 jan: naschoolse activiteit Superchefs
Op dit moment bekend:
Extra vrij i.v.m. studiebijeenkomsten team:
Woensdag:
14 februari
4 juli
Op vrijdag 22 december en 20 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

Schoolthema na de kerstvakantie:
Na de kerstvakantie werken we aan het thema Vlinders in je buik

Naschoolse activiteiten:
Ieder kind een kunstenaar :
Groep 1 t/m 8
Op 28 november en 19 december 15.00-16.30 uur

28 november:

Wat een talenten en wat een plezier!

Superschefs:
Groep 4 t/m 8
Op dinsdag 16,23 en 30 januari 15.00-16.30 uur
Inschrijvingsformulier Superchefs volgt in december.
Staking 12 december:
Uw (oudste) kind heeft vrijdag een brief meegekregen over een mogelijke staking op 12
december a.s.
Mocht u die niet hebben ontvangen, hierbij de digitale versie.
Het team van de Zandloper gaat , indien de bonden oproepen tot staking, ook staken die
dag. De school zal die dag dan gesloten zijn.
De naschoolse activiteit “Ieder kind een kunstenaar” is hierdoor verplaatst naar
19 december!
Een groen schoolplein:
N.a.v. de ideeën van de aanwezige ouders op de zakelijke ouderavond en de ideeën van de
kinderen is er een top 10 opgesteld, waarmee de werkgroep “ Een groen schoolplein” aan de
slag kon.
De werkgroep bestaande uit Sander Niphuis, Mandy Schenk, Nelleke van Rij (ouders) ,Tessy
Gaykema en Gea Verburg (team) heeft inmiddels het eerste overleg gehad.
Er is een start gemaakt!
Nu eerst een gedegen plan en daarna samen de handen uit de mouwen!
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Kerstmarkt :

Vrijdag 15 december
Ouderraad en schoolteam nodigt iedereen uit voor onze gezellige kerstmarkt.

Kerstontbijt:
Dit jaar hebben we op vrijdag 22 december een Kerstontbijt. De kinderen mogen om half
negen op school komen in hun mooie kerstkleren. Ze moeten een
bord/beker/bestek meenemen. Ook is het de bedoeling dat elk kind iets
meeneemt voor het Kerstontbijt. Op maandag 11 december zullen er kaartjes in
de kerstboom hangen, hierop staan verschillende dingen zoals broodjes, beleg,
drinken, iets lekkers.....

Kinderdagverblijf (KDV) , Buitenschoolse Opvang (BSO) en Peuterspeelzaal (PSZ )
Naast 2 ochtenden peuterspeelzaal starten we ook met KDV en BSO.
Henriet van Achteren van Spelerwijs verzorgt de peuterspeelzaal “De Porkies” en
binnenkort zullen Martien Jongman en Kelly Marissen KDV/BSO “De Zandkanjers” gaan
verzorgen. Martien en Kelly zijn ook eigenaar van “Bij de meiden” een kleinschalige
Kinderopvang in Hoogeveen.
Website: www.bijdemeiden.nl
E-mail: zandkanjers@bijdemeiden.nl
Een unieke samenwerking, waar wij erg blij mee zijn!
Het lokaal van de peuters wordt binnenkort aangepast om ook KDV te kunnen aanbieden.

De volgende zijn op woensdagen 20 december en 17 januari (11.15-12.15 uur).
Wel graag even contact opnemen met juf Tessy (tel. school: 269837)

Een fijne decembermaand!
Team OBS de Zandloper

