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Nieuwsbrief 7
Sinterklaasmusical groep 1-2
Voorlichting Ichthus lyceum gr. 8
Sinterklaasfeest, continurooster
tot 14.45u
Bezoek Ichthus Lyceum gr. 8
Nieuwsbrief 8
Kerstfeest, leerlingen vrij vanaf
12.15u. ’s avonds kerstmaaltijd
17.00u-19.00u
Nieuwsbrief 9
Start kerstvakantie om 12.15u
Weer naar school
Ouderavond Vreedzame School

Van de directie

Groep 7 helpt met het maken van versieringen voor Sinterklaas.

Gewijzigde lestijden
Ik wijs u nogmaals op de wijziging in de lestijden
op 5 en 22 december. Wilt u bij de leerkracht
aangeven, als u uw kind niet op deze tijd kunt
ophalen? Wij zorgen dan voor opvang tot 15.30u
De Kerstmaaltijd
Op 22 december hebben wij Kerstmaaltijd van
17.00u tot 19.00u.
Afscheid van juf Bernadette
Op woensdag 23 november hebben we uitgebreid
afscheid genomen van juf Bernadette. Wij wensen
haar heel veel succes bij de Kinderopvang!

Beste ouders en of verzorgers,
In de school is duidelijk zichtbaar dat Sinterklaas
in ons land is. Er wordt veel geknutseld en dat is
te zien! De kleuters hebben al “pietengym” gehad
en de andere groepen zijn volgende week aan de
beurt. Hieronder een impressie van de
activiteiten
Ouderavond Vreedzame School
Wilt u alvast in uw agenda noteren dat wij op
maandag 30 januari een ouderavond hebben over
de Vreedzame School.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO

Van het team

Brandpreventie
In de groepen 4 en 7
In korte tijd hadden de groepen 7 onder
heeft vorige week
begeleiding van dramadocente Aga de Wit van het iemand van de
Kunstencentrum een prachtig toneelstuk over de brandweer
Romeinen voorbereid. De uitvoering op 11
voorlichting gegeven
november was erg sprankelend, met grappige
over het voorkomen
dialogen en liedjes. Het
van brand. De
was ook heel leuk dat er
groepen 7 hebben
zoveel ouders kwamen
huiswerk mee
gekregen om thuis
kijken.
met de ouders een vluchtplan te maken.
Verkeer
Het was vorige week de week van de gastlessen,
want ook werden in diverse groepen gastlessen
over verkeer gegeven. De groepen 4 t/m 8 krijgen
viermaal een gastles over regels, afspraken
en veilig gedrag in het verkeer.
Kleutermusical
Op vrijdagochtend 2 december zullen de kleuters
een mini musical opvoeren. Er wordt al flink
geoefend door de kinderen onder leiding van Aga
de Wit, onze vakdocente van het Kunstencentrum.
Groep 1/2a treedt op om:
-

-

9.00 u voor ouders en familie
9.30 u voor groep 4a en 4b, maar ook
ouders en andere familieleden zijn
welkom
10.00 u voor KO Partou Wustelaan, maar
ook op dit tijdstip zijn ouders en andere
familieleden welkom

Groep 1/2b treedt op om:
-

-

10.30 u voor ouders en familie en PSZ
Olleke Bolleke
11.00 u voor KO Partou Frans
Netsscherlaan, maar ook
ouders en andere familieleden zijn
welkom
11.30 u voor groep 3, maar ook op dit
tijdstip zijn ouders en andere familieleden
welkom

Voor de aankleding hebben wij zo veel mogelijk
ingepakte nepcadeautjes nodig. Als alle kinderen
van groep 1/2 een cadeautje meenemen, hebben
we al een goed gevuld podium.

Tentoonstelling Kunstklas
Woensdagmiddag 30 november presenteren de
leerlingen van de kunstklas hun werken in de aula.
Bovendien bestaat de unieke gelegenheid om een
portret te laten tekenen door deze leerlingen.
Belangstellenden zijn welkom tussen 13.15-14.15
en 15.00-16.00.
Dubbelzeskamp
In de kerstvakantie is er weer een dubbel6kamp.
De leerlingen van de groepen 3,4,5 mogen op
woensdag 28 december klimmen, klauteren en
leuke spelletjes doen. Voor groep 6,7,8 vindt deze
zeskamp op donderdag 29 december plaats. Alle
leerlingen hebben een inschrijfformulier
ontvangen. Gelieve dit uiterlijk 25 november in te
leveren bij de eigen leerkracht.

