NIEUWSBRIEF
Agenda

7

8 december 2017

datum

activiteit

7 december

Talentmiddag groep 8 op De Dijk

12 december

Acties primair onderwijs: STAKING, de school is dicht

14 december

Talentmiddag groep 8 op De Dijk

15 december

Schaatsen op het plein

20 december

Kerst Knutsel activiteiten

21 december

Kerstviering op school 17.00 uur, ’s middags vrij

22 december

Begin van de kerstvakantie om 12.15 uur

Staking primair onderwijs
In de vorige nieuwsbrief hebben we al melding gemaakt van de mogelijke vervolgacties in het
basisonderwijs. In de bijlage vindt u de brief van Allure en de verdere uitleg over de acties van
de werkgroep PO in Actie. We ondersteunen de acties, de school is daarom op 12 december
dicht.

Talentmiddagen op De Dijk
Ter voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs gaan de kinderen van groep
8 naar Talentmiddagen op De Dijk, school voor voortgezet onderwijs in Medemblik. Meester
Michel maakt hierover met de kinderen afspraken over tijd en plaats.

Schaatsen op het plein
Vrijdag 15 december kunnen we weer ‘Schaatsen op het plein" bij
de Bonifaciuskerk. Dit komt in de plaats van de reguliere
gymlessen. Voor ouders die even willen gaan kijken is hier een
overzicht van de tijden:
09.00-10.00 groep 4/5,
10:00-11.00 groep 6/7
11.00-12.00 groep 8.
De nieuwkomersklas doet mee met de andere groepen. Voor
schaatsen wordt gezorgd, de kinderen hoeven die niet zelf mee te
nemen.

Kerst
We hebben nog maar net afscheid genomen van Sinterklaas of we zijn al weer bezig met kerst.
Op woensdag 20 december hebben we een kerst knutsel ochtend. De activiteiten hiervoor zijn
allemaal bedacht, we hebben alleen nog wat extra handen nodig om alles goed te laten
verlopen. Hebt u zin en tijd om ons een handje te komen helpen, graag! Aanmelden via de
leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
Voor het kerstdiner van 21 december vragen we weer graag uw medewerking. We zouden het
bijzonder op prijs stellen als u met elkaar voor de nodige warme en koude gerechten kunt /wilt
zorgen. Bij de lokalen hangen intekenlijsten waarop u kut noteren wat u gaat maken. Als u iets
gemaakt heeft, kunt u dit om 17.00 uur in het klaslokaal zetten. Heeft u een warm gerecht, wilt
u dan indien mogelijk ook een warmhoudplaatje meenemen?

Kerstviering
Donderdag 21 december vieren we met de kinderen kerst op school. We starten met elkaar
buiten, daar zingen we met elkaar een aantal kerstliedjes. Daarna nemen we de kinderen mee
naar binnen voor een heerlijk kerstdiner.
OM 18.15 uur zijn alle ouders binnen welkom waar de kinderen voor u gaan optreden. We
sluiten met elkaar af rond 18.30 uur.

