Nieuwsbrief december 2014
18 december Kerstviering
18 december Doorlopend rooster tot 14.00 uur
19 december Vrijdagmiddag alle kinderen vrij
22 december02 januari
Kerstvakantie
07 januari
Controle hoofdluis

Kerststukjes
Donderdag 18 december gaan we met alle kinderen een
kerststukje maken. We vinden het heel fijn als alle kinderen een
bakje, oase, groen en versieringen mee nemen naar school, dat
hebben ze namelijk nodig. School zorgt voor de kaarsen in het
stukje. Heeft u nog vragen hierover? Stelt u ze gerust aan de
leerkracht van uw kind.

Cito-lvs
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen
volgen, worden in januari en februari weer de Cito toetsen
afgenomen. Met deze toetsen bepaalt de leerkracht waar uw kind
staat in zijn of haar ontwikkeling. Zo kan de leerkracht perfect
inspelen op de behoeftes van uw kind. De uitslagen van deze
toetsen krijgt u te zien tijdens de rapportgesprekken in februari.
Nieuw! LEESTIJD
LEESTIJD(schrift) is voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Het gaat over
kinderboeken lezen op de tablet en verschijnt twee keer per jaar.
Het online magazine is gratis te lezen op de computer of tablet.
Kinderen die zich voor 31 maart 2015 aanmelden, maken
automatisch kans op het winnen van een mooie tablet. Zie
hiervoor http://www.boekenwolk.nl/leestijd-aanmelden/

Speelparasol
Zaterdag 17 januari is er weer een voorstelling van stichting
Speelparasol met een voorstelling voor kinderen vanaf vijf jaar.
Het is een toneelvoorstelling met poppen Het heet "Pierewaaien"
en het wordt gespeeld door Theater Snater. Deze theatergroep
heeft al een aantal succesvolle voorstellingen verzorgd in
Abbenbroek. De voorstelling is in het Dorpshuis en begint om
14.00 u.
Donderdag 18 december
Op donderdag werken we met een continurooster. De kinderen
zijn om twee uur uit. Geeft u uw kind deze dag a.u.b een
lunchpakketje en iets te drinken mee en heel graag bestek, bord
en een beker voor het Kerstdiner. (Voorzien van naam graag)

Kerstdiner
Net als voorgaande jaren zullen ook dit jaar de kinderen kerst
gaan vieren op school. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle
gang. Het kerstdiner zal gehouden worden op 18 december van
18.00 uur t/m 19.30 uur . Groep 7/8 gaat zoals andere jaren
gourmetten. We nodigen u als ouders uit in ons kerstcafé in
school. Hier kunt u tegen een geringe vergoeding een kopje
erwtensoep, een broodje knakworst, chocolademelk en/of
glühwein verkrijgen. Tevens brandt er een gezellig vuur op het
plein waar u met een zelf meegenomen mok of beker kan
genieten van glühwein of chocolademelk. Als afsluiting van de
kerstviering zullen de kinderen met elkaar kerstliederen zingen bij
het vuur! Wij hebben zin in deze gezellige afsluiting van het jaar en
we rekenen op uw komst.
Hoofdluiscontrole
Woensdag 7 januari vindt de hoofdluiscontrole plaats. Helpt u ons
en laat u uw kind niet met ingewikkelde kapsels naar school
gaan?
Aanwezigheid Ger
Op dinsdag 6, donderdag 15 , donderdag 22 en dinsdag 27
januari ben ik op school.
Oud en nieuw
Na een gezellige decembermaand met Sinterklaas en Kerst loopt
het oude jaar ten einde. Zonder hulp van u was het niet mogelijk
geweest deze feesten te organiseren. We willen daarom iedereen
die ons op welke manier dan ook geholpen heeft heel erg
bedanken. Op vrijdagmiddag 12 uur begint de Kerstvakantie. We
starten in het nieuwe jaar op maandag 5 januari op de gewone
tijd. We wensen u heel fijne feestdagen en alle goeds voor 2015!
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