Agenda december

Jarig deze maand

02 december
05 december
06 december

03 december
12 december
14 december
15 december
16 december
22 december
24 december
28 december
29 december
30 december
31 december

17 december
19 december

20 december
21 december
t/m
05 januari

Bezoek van discopiet.
Sinterklaas komt op school!
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Kerstzang bij Myosotis.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen
vrij, zodat ze zich kunnen
voorbereiden op de
lichtjestocht. Ze worden tussen
16.30 en 16.40 uur weer op
school verwacht.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen
vrij en start de kerstvakantie.
Kerstvakantie!!!
Fijne feestdagen en tot volgend
jaar!

Job Voerman
Nienke Hendriksen en Andrea Valk
Bas Dalsem
Jayson Ruiter
Bodhi Imogene Kalle
Oger Reijn
Anouk Lozeman
Sem Kiel
Niels Vos
Megan Supheert
Daley van Vliet

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 49
Week 50
Week 51
Week 02

Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.
Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je mee?”
Bedenk je eerst goed, voor je iets
doet.

Groep 3 t/m 8:
Week 49+50
Week 51+02

Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.
Ruim je spullen netjes op, dan blijft
de klas tiptop.

Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart…. zal de Sint ook dit jaar een bezoek aan de Engelenberg brengen?
Wij hopen dat hij ons op donderdag 5 december komt verblijden met zijn komst. Om dit goed te laten verlopen,
worden alle kinderen om uiterlijk 8.30 uur op het plein verwacht. Zij zoeken een plekje bij de juf of meester en de
ouders kunnen achter de kinderen gaan staan. We hopen dat veel ouders de Sint en zijn pieten komen begroeten.
Na dit gezellige welkom zal Sint even bijkomen om vervolgens alle kinderen in de klas te bezoeken.
De kinderen krijgen die dag wat te drinken en wat lekkers. Mocht dat niet voldoende zijn voor uw zoon of dochter,
geef dan ook gewoon een pauzehap mee. De kinderen van groep 5-8 leveren hun surprise en gedicht, voorzien van
een naam, op woensdag 4 december al in bij de leerkracht. Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij.
Namens de Sinterklaascommissie

Lichtjestocht kerst
Donderdag 19 december vieren we kerst door middel van een lichtjestocht: Een route die ons door de wijk en de
stad leidt en ons op verschillende punten van vertier of iets lekkers voorziet. De kinderen worden tussen 16.30u en
16.40u in warme kleding en met jas aan op school verwacht en weten zelf in welk lokaal zij verwacht worden. Om
16.45u vertrekken de eerste groepjes naar hun startlocatie, dus zorg dat uw kind op tijd in het juiste lokaal op
school is.
Vanaf 18.45u druppelen de eerste kinderen weer binnen en bent u van harte welkom voor een hapje, drankje en
een gezellig samenzijn. Tot dan!
In verband met de lichtjestocht, zijn de kinderen donderdagmiddag vanaf 12.00u vrij.
Namens de kerstcommissie

Babynieuws
Vol trots mogen wij dit heugelijke nieuws met jullie delen. Juf Marlous is op
donderdag 31 oktober bevallen van een prachtige en kerngezonde dochter
Anna Paauw.
Met het kersverse gezin gaat het goed en juf Marlous, haar partner Felix en
grote broer Jasper genieten volop van elkaar. We wensen Anna veel geluk,
liefde en gezondheid toe.

Gewijzigde datum voorjaarsfeest
Op donderdag 13 februari staat het jaarlijkse voorjaarsfeest gepland op de schoolkalender. Helaas zijn wij
genoodzaakt het voorjaarsfeest te verplaatsen, aangezien we gebruik willen maken van de Stadsgehoorzaal. Wilt u
de volgende datum aanpassen in uw agenda en op de schoolkalender?
De nieuwe datum voor het voorjaarsfeest is: dinsdag 11 februari.
U kunt ook komen kijken naar de optredens in de Stadsgehoorzaal. Houd dinsdagmiddag 11 februari tussen 14.15 en
15.30 uur vast vrij in uw agenda.

