Nieuwsbrief december/januari schooljaar 2017-2018
Data:
15 dec: Kerstmarkt 16.00-19.00 uur
19 dec: laatste werkdag op Zandloper van meester Paul
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
24 jan: PeutersBijeen 11.15-12.15 uur
26 jan: Techniek groep 7,8 op Wolfsbos
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.
Afscheid van meester Paul:
Dinsdag 19 december a.s. is de laatste werkdag van meester Paul op de Zandloper.
Meester Paul heeft op de maandag en de dinsdag juf Kim vervangen.
Wij bedanken meester Paul voor zijn inzet en collegialiteit en wensen hem veel succes op
zijn school in Eesveen!
Juf Kim:
Na de kerstvakantie zal juf Kim niet meer de hele week, maar op de maandag, dinsdag en
woensdag weer bij ons werkzaam zijn.
Het rooster van groep 4 t/m 8 ziet er dan als volgt uit:
Maandag en dinsdag: juf Kim en juf Paulien
Woensdag: juf Kim en juf Cindy
Donderdag en vrijdag: juf Cindy en juf Paulien
We wensen juf Kim weer veel werkplezier!
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

Superschefs:
Groep 4 t/m 8
Op dinsdag 16,23 en 30 januari 15.00-16.30 uur
Inschrijvingsformulier Superchefs in bijlage.
Er is plaats voor 12 kinderen, dus geef je snel op!

Kerstmarkt :

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

Kerstontbijt:
Ter herinnering:
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 zijn er kaartjes in
de kerstboom gehangen, hierop staan verschillende dingen zoals broodjes, beleg,
drinken, iets lekkers.....

Klasbord:
Voor de directe communicatie school-ouders gebruiken we op Klasbord:
(Bijna) geen briefjes meer (die vaak nog in de tassen bleken te zitten )
Regelmatig wordt u op de hoogte gesteld waar de kinderen mee bezig zijn d.m.v.
foto’s en tekst.
Wij gaan er vanuit dat de informatie die we op Klasbord plaatsen door u gelezen wordt.
-

Een app op je mobiel en het nieuws van school komt vanzelf naar je toe!
Nieuwe ouders krijgen van de leerkracht de informatie om zich te kunnen aanmelden bij
Klasbord.
Aan het eind van het schooljaar stelt Klasbord je in staat om tegen een vergoeding een
jaarboek van je kind samen te stellen! Erg leuk! Als school doen wij dit ook ( jaarboek van De
Zandloper), je krijgt een leuk beeld van alle activiteiten door het jaar heen!

De volgende zijn op de woensdagen 20 december en 24 januari (11.15-12.15 uur).
Wel graag even contact opnemen met juf Tessy (tel. school: 269837)

Fijne kerstdagen en een goed begin van 2018!
Team OBS de Zandloper

