Week 50

2017-2018

Belangrijke data:
December
11 december Versieravond KERST om 19.30 uur
11 december Briefjes hapjes maken inleveren bij Eva svp
12 december De school is dicht wegens de landelijke staking van alle
leerkrachten in het basisonderwijs.
13 december Knutselochtend 11.00 – 12.00 uur: Doe je mee?
14 december Ouderkring Bovenbouw
15 december Uiterste datum betaling vrijwillige ouderbijdrage
Januari
08 januari
Nieuwe jaar opening met alle kinderen en ouders; 08.30-09.00 uur
12 januari
Schoolfotograaf
Ouderkring bovenbouw
Helaas gaat de ouderkring niet door. In de vorige ouderkring werd er gevraagd waar interesse naar is
voor de aankomende ouderkring. Hier kwam duidelijk uit dat jullie graag social
mediagebruik/cyberpesten bij kinderen aan bod willen laten komen. Om dit belangrijke thema zo goed
mogelijk aan bod te laten komen zijn we hard op zoek gegaan naar iemand die hier kan komen
spreken over dit thema. Omdat we hier nog niet de geschikte persoon voor hebben gevonden (helaas
was onze gastspreker voorlopig verhinderd). We vinden het thema wel belangrijk en zodoende
hebben we ervoor gekozen om de ouderkring van donderdag na de kerstvakantie te verschuiven.
Meer informatie volgt spoedig. Ken je nog iemand die een bijdrage kan leveren over het thema? Geef
het door aan Hester svp.
Sinterklaas
Afgelopen dinsdag mochten wij Sinterklaas op de Lange Voren ontvangen. Na flink wat liedjes je
hebben gezongen en de Sint te hebben geroepen, kwam de Sint aan in een cabrio. Maar zonder de
Pieten! De Sint was zijn Pieten kwijt! Een aantal alerte kinderen zag de Pieten achterin het busje van
Joep zitten! De Pieten waren aan het zoeken naar tekeningen om de cadeaus mee in te pakken, maar
toen ze aan het zoeken waren vielen de deuren van de bus dicht! Gelukkig is het allemaal goed
gekomen en hebben we met de hele school er een mooi feestje van gemaakt.

Kerst-

Versieravond
Maandag avond 11 december gaan we de school versieren in kerstsferen. Daar hebben we je hulp bij
nodig! Kom je gezellig onder genot van een kopje thee, koffie of warme choco, en kerstmuziek, de
school versieren? We beginnen om 19.30. Tot dan!
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Kerstviering
Donderdag 21 december vieren we met elkaar kerst! Zonder lekkere hapjes, is er natuurlijk geen
kerstdiner. De volgende hapjes worden gemaakt. Je kan het briefje tot en met maandag 11 december
bij Eva inleveren.
Hapjes voor de kinderen

Hapjes voor het kerstcafé

20 groentespiesjes

20 gevulde eitjes

20 gevulde eitjes

20 kaas-worst prikkertjes

Gebakken ananas

Wraps

Mini knakworstjes
40 gehaktballetjes in satésaus
25x komkommer in kruidenkaas
25 kerstkoekjes
Kwarktaart
20 Kerstfruitspiesjes
25 pizzapuntjes
De kerstviering wordt muzikaal ondersteunt door een band. We zijn nog op zoek naar zangers en
zangeressen? Geef je volgende week op bij Eva.Het programma voor de donderdag in tijden de
komende Flits.
Leerlingeraad start
De bovenbouw kinderen kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Leerlingenraad.
Er worden slogans bedacht en een poster gemaakt. Marileen en Joep zullen de leerlingenraad
begeleiden. De volgende Flits zullen we samenstelling bekend maken (met foto als dat lukt.) We
hopen weer en succesvolle raad te kunnen installeren.
Staking 12 december
De vakbonden hebben nu definitief de staking uitgeroepen op dinsdag 12 december.
De school is dan dicht voor alle kinderen.
Foto’s middenbouw
Een kijkje nemen in de middenbouw kan ook online. Eva heeft voor de middenbouw een Google
Album aangemaakt met alle foto’s die zij van de kinderen heeft gemaakt tijdens het werken/spelen. Dit
album is helemaal privé en afgesloten voor iedereen die niet de link heeft. Je kunt je abonneren op het
album en krijgt dan een melding via de mail als er nieuwe foto’s geüpload zijn. Het linkje kun je
ophalen bij juf Eva. Mocht je geen foto’s willen delen van je kind via het album, geef dat dan ook door.
Geen probleem natuurlijk en zorgt Eva ervoor dat die foto’s niet in het album worden geplaatst.
Vakantierooster 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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22-12-2017 vanaf 11.45 uur t/m 05-01-2018
26-2-2018 t/m 2-3-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
13-07-2018 t/m 24-08-2018
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