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Vrijdag 14 dec
Maandag 17 dec
Donderdag 20 dec
Vrijdag 21 dec
21 dec t/m 6 jan

Foute kersttruiendag
Zwemles groep 3/4
12 uur uit, kerkbezoek in de avond
Iedereen vrij
Kerstvakantie

KERST
Met de Kerstviering op donderdag 20 december hebben we in de ochtend met elkaar een
gezellig Kerstontbijt. Hiervoor is er bij elke klas een kerstboom met ballen gehangen met
daarop een artikel of gerecht. Iedereen kiest een kerstbal uit en zo hebben we met elkaar
alle ingredienten voor een heerlijk ontbijt!
Vervolgens zijn de kinderen om 12 uur uit en zullen we elkaar ’s avonds weer in de kerk in de
Vesting treffen nadat we daarheen zijn gelopen vanaf de parkeerplaats achter het
gemeentehuis. (De kerk is naast de bibliotheek en theater Twee Hondjes).
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De bedoeling is dat we een klein stukje met elkaar zullen lopen.
We willen dit -in tegenstelling tot wat eerder werd vermeld- vanwege
veiligheidsoverwegingen NIET vanaf de Brielse Poort doen, maar vanaf de parkeerplaats
achter het gemeentehuis!
18:15-18:20 verzamelen op de parkeerplaats achter het gemeentehuis
18:20-18:30 lopen richting kerk met het versierde potje, ouders, kinderen en leerkrachten
De ouders gaan als eerste naar binnen via de entree van de Parochiezaal, links van de grote
deur en nemen plaats ( de plaatsen worden aan u gewezen) om vervolgens te gaan genieten
van het verhaal, de voorstelling en de liedjes.
Na afloop drinken we gezellig nog iets met elkaar en dan is het lekker vakantie!
Iedereen ontvangt een tekstboekje met daarin de volgorde van de liedjes en de teksten.
HERHALING: OPROEP VOOR HULP
Meester Martijn wil op het Onderbouwplein graag een buitenkeuken bouwen.
Hiervoor mogen er pallets worden opgehaald bij een bedrijf in Zuidland. Alleen hebben wij
helaas geen vervoer!!
Is er iemand met een busje of een aanhangwagen die welwillend is om voor ons en de
kinderen een aantal pallets op te halen op korte termijn?
VOORAANKONDIGING
Volgend kalenderjaar willen we een nieuw systeem gaan gebruiken waardoor u de
ontwikkeling van uw kind nog beter in de gaten kunt houden.
We gaan werken via het ouderportaal, dit is een online applicatie waarop u als verzorger
kunt inloggen om gegevens van uw kind te bekijken. U kunt op deze manier de
toetsresultaten bekijken, iets wat tot op dit moment nog niet mogelijk was met de huidige
applicaties die we gebruiken. Wij zijn erg blij met deze mogelijkheid en zullen u t.z.t. hierover
verder informeren.
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OPROEP-OPROEP-OPROEP
Wij zijn op zoek naar een of meerdere personen die kunnen helpen met het overblijven op
school.
Het gaat vooral om de maandag en vrijdag! Bent u in de gelegenheid om te komen helpen,
laat het dan s.v.p. even weten. Misschien is er wel een opa/oma van een van de kinderen die
het leuk vindt om te helpen. Starttijd is ong. 11:45 er staat een kleine vergoeding tegenover.
Voor informatie kunt u altijd even langskomen bij Linda (op maandag/dinsdag of vrijdag)
GOED NIEUWS
GEFELICITEERD !!!
Vanaf november 2018 is Sportfondsen gestart met een nieuw project: School van de maand!
Onze school is aan de beurt in: “Januari 2019!”
Dit betekent dat kinderen van onze school met korting kunnen gaan zwemmen in de maand
januari op de woensdagen tussen 12:30 en 16:00.
Reden voor dit project, aldus Sportfondsen, is dat we landelijk zien dat de zwemvaardigheid
van kinderen achteruit gaat na het behalen van het diploma en de weg naar het zwembad
niet snel wordt gevonden.
We starten dit project ook in samenwerking met JOGG oftewel Lekker Bezig Hellevoetsluis.
Zwemmen = sporten, je gebruikt al je spieren en het is gezond voor je.
Survival en Sport, dat zijn onze drijfveren om dit project op te starten.
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