Nieuwsbrief december/januari schooljaar 2018-2019
Data:
14 dec: groep 6/8 techniek op Wolfsbos: Duurzaamheid
18 dec: Kerstfeest in Het Overschotje, Fluitenberg: 18.00 uur
21 dec: bezoek levende Kerststal in Stuifzand (alle groepen)
21 dec: begin Kerstvakantie 12.00 uur
24 dec. t/m 4 jan: Kerstvakantie
8 jan: naschoolse activiteit Typetuin
10 jan: ouderavond “Samen Weerbaar”18.30-19.30 uur:
Ouders, oma’s, opa’s ,ooms en tantes zijn welkom! De kinderen laten dan zien wat ze geleerd hebben

15 en 29 jan: naschoolse activiteit “Ieder kind is een kunstenaar”
15 jan: oud papier
16 jan. PeutersBijeen :11.15-12.15 uur
22 jan: Knutselkeet
22 jan: naschoolse activiteit Typetuin
25 jan: groep 4/5 bezoek aan Gevangenismuseum
Op dit moment bekend:
Extra vrij i.v.m. studiebijeenkomsten team:
Dinsdagmiddag: 5 februari 2019
Woensdag: 26 juni 2019
Op vrijdag 21 december en 12 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
Even voorstellen:
Hallo, ik ben Marlies Koster, getrouwd met Rick en moeder
van Sophie (4) en Eva (2). Sophie is deze zomer 4 geworden en
zit in groep 1. Waarom wil ik graag in de MR? Ik vind het leuk
om mee te denken over het beleid op school. Met mijn kennis
over ontwikkeling en opvoeding verwacht ik actief mee te
kunnen denken, en een positieve bijdrage te kunnen leveren
aan de ontwikkelingen binnen onze school. Met als doel dat
De Zandloper een kwalitatief goede en fijne plek blijft voor
alle kinderen uit Stuifzand, Fluitenberg en omgeving.
De MR van de Zandloper:
Gretha van Vliet (ouder)
Marelies Koster (ouder)
Paulien Veen (personeel)
Kim Kuik (personeel)

Paulien en Gretha hebben ook zitting in de GMR (gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad) van stichting Bijeen.

Schoolthema na de kerstvakantie:
Na de kerstvakantie werken we aan het thema Wonen

Naschoolse activiteiten:
Ieder kind een kunstenaar :
Groep 1 t/m 8
Op 15 en 29 januari 15.00-16.30 uur
Uitnodiging volgt op maandag 7 januari!
Oud papier:
Dinsdagavond 15 januari 18.30 uur wordt er weer oud papier opgehaald.
Voor 15 januari zijn ingedeeld:
Erwin Laurenssen
Gwerwin Koopman
Engin Göztepe
Arjan Otten
Chris Weerman

Kerstmaaltijd
Ter herinnering:
Dit jaar hebben we op dinsdag 18 december een Kerstmaaltijd. In de kerstboom in
de hal hangen kaartjes voor een voor-,hoofd- of nagerecht. Heeft u al een kaartje
uit de boom gehaald?

De volgende is op de woensdag 16 januari (11.15-12.15 uur).
Wel graag even contact opnemen met juf Tessy (tel. school: 269837)
Fijne kerstdagen en een goed begin van 2019!

Team OBS de Zandloper

