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In deze nieuwsbrief leest u meer over de kerstavond in het dorpshuis, Kerst 2018,
de peuterplus klas, een oproep voor nieuwe MR leden, wanneer de directeur
aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt.
Kerstavond in het dorpshuis
Op vrijdag 14 december is er een kerstavond in het dorpshuis. Het koor Downtown Abbey zal optreden. De Dreeslandband is ook van de partij. Om deze
sfeervolle avond nog leuker te maken, zullen ook leerlingen van De Vliegerdt
optreden. De koor kinderen oefenen onder schooltijd diverse kerstliedjes, onder
begeleiding van juf Mieke Klumpert. Reken er maar op dat het een super spectaculair optreden zal worden. Gaat dat zien!
Kerst 2018
Sinterklaas is nog maar net aangekomen of we vragen u al om hulp bij de voorbereidingen voor het kerstfeest. Voor groep 1 t/m 5 willen we weer gerechtjes
laten maken vanuit een gerechtenboom. In de gerechtenboom, die op 7 december wordt opgetuigd, hangen diverse gerechten waaruit ieder kind één
gerecht mee naar huis neemt om te (laten) maken. De gerechtjes dienen op 20
december om 17:50 uur (warm indien nodig) op school te zijn. Om 18:00 uur zal
het kerstdiner beginnen.
De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan dit jaar zelf koken. Ze hebben zelf al allemaal lekkere gerechten verzonnen en ze gaan dit helemaal zelf maken. Van de
boodschappenlijst, het boodschappen doen tot het koken aan toe, echt helemaal zelf. Ook zullen deze keukenprinsen en -prinsessen wat lekkers maken voor
het kerstcafé.
De opzet van het kerstcafé wordt dit jaar iets veranderd. Dit jaar serveren we
diverse soepen, een broodje knakworst, glühwein, warme chocolademelk en
diverse frisdranken. Hiervoor vragen wij een bijdrage voor 5 euro per persoon.
Hiervoor krijgt u, een kopje soep, een broodje knakworst en 2 drankconsumpties.
Voor de grote eters is het mogelijk om losse gerechten bij te kopen voor een
kleine bijdrage.
Zo genieten deze avond niet alleen de kinderen van een gezellig kerstdiner,
maar wij als ouders en eventuele andere genodigden ook. De kinderen mogen
namelijk naast hun ouders ook andere vrienden of familie uitnodigen voor het
kerstcafé. De gasten dienen zich van te voren op te geven. Hierover wordt u
later nog verder geïnformeerd en dan ontvangt u ook een aanmeldingsbrief.
Deze brief dient voor 14 december te zijn ingeleverd bij de juffen.
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Peuter plus groep
In de afgelopen maand hebben de peuters kunnen genieten van drie gratis
wen ochtenden. Na deze start dagen bleek er enige onduidelijkheid over
tijden, start en aanmelding voor de peuter plus groep. Alice Diepstraten
heeft inmiddels met elke aanmelder contact opgenomen of zal dat nog
doen. Ook is Alice bezig met het vervaardigen van een nieuwsbrief die alle
aangemelde gezinnen zullen ontvangen. Met die nieuwsbrief hopen we alle
onduidelijkheden te kunnen wegnemen. Voor alle nog resterende vragen
neemt u a.u.b. contact op met Ger of Alice, via g.heijden@primovpr.nl of
adiepstraten@sknissewaard.nl
Mr leden gezocht
De huidige MR leden zijn nog verkiesbaar, maar over niet al te lange tijd verlaten hun kinderen de school en moeten ze stoppen. Om de continuïteit binnen de MR te waarborgen wordt nu al gezocht naar opvolgers.
Indien het reilen en zeilen van de school u aan het hart gaat is een MR lidmaatschap u op het lijf geschreven. We nodigen u in dat geval van harte uit
dit kenbaar te maken bij de directeur van de school of bij een van de MR
leden, Stefan van Koolwijk, Annemarie Damen, Anita den Boer of Christine
Hogendijk.
Voor wie wel eens wil ervaren wat van een MR lid verwacht wordt, kan een
kijkje komen nemen bij een MR vergadering. Op 10 december staat de eerstvolgende gepland. We vergaderen op school en starten altijd om 20.15 uur.
Mochten zich meerdere kandidaten melden, dan zullen we op termijn verkiezingen organiseren.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op maandag 3, donderdag 6, maandag 10, woensdag 14,
woensdag 12, dinsdag 18 en woensdag 19 december op school aanwezig.
Voor eventuele vragen staat zijn deur staat altijd open en een eventuele afspraak is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 december.
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05-12 Sint viering



10-12 MR vergadering



20-12 Studiemiddag (alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur)



20-12 Kerstviering vanaf 18.00 uur



21-12 Studiemiddag (alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur)



21-12 tot en met



04-01 Kerstvakantie
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07-01 Weer naar school en hoofdluis controle



07-01 Start peuter plus groep

