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 14-12-2018 
 

Kalender aanvullingen 

 
Alle vakanties, vrije dagen, 

studiedagen, speciale activiteiten 

staan op de kalender van de website.  

Deze kunt u afdrukken op de 

volgende manier:  

U gaat naar de kalender op de 

website, vervolgens ziet u onderaan 

bij iedere maand, pdf maand/ jaar. 

Klikt u dit aan, dan kunt u de 

kalender of betreffende maand 

afdrukken. 

 

Bedankje  
We willen alle ouders bedanken die 

meehelpen op de creatieve middag. 

Zonder jullie hulp zou dit niet 

mogelijk zijn!! 

 

 

 

 

 

Kerststukjes maken   
Woensdag 19 december gaan de 

groepen 1 t/m 8 kerststukjes maken.  

De kinderen moeten zelf een bakje 

of schaaltje (met daarop de naam), 

een stukje nat gemaakte oase, een 

kaars, groene takken en wat 

kerstversieringen meenemen.  

Graag alles in een plastic tas,  

ook voorzien van naam.  

 

Kerstdiner 20 december 
Denkt u nog aan de hapjes voor het 

Kerstdiner, de lijst hangt aan de 

deur bij de groep van uw kind(eren). 

 

 

 

 Kerstprogramma 

Het kerstprogramma voor dit jaar 

ziet er als volgt uit:  

                                    

Donderdag 20 december moeten  

de kinderen meenemen: een bord, 

bestek en een beker voorzien van 

naam.  

 

Het kerstfeest wordt donderdag-

avond gevierd door alle kinderen en 

de leerkrachten van 18.00 uur tot 

19.30 uur.  

 

We verwachten uw kind vanaf 17.45 

uur  (met de zelfgemaakte hapjes) in 

de klas. Dan kunnen de leerkrachten 

het buffet inrichten. 

 

 
 
 
 
 
Alle groepen gaan tot 14.15 uur 
naar school!!! 
 

Om 19.00 uur gaat de glühwein-

chocoladetent open !! 

 

Om 19.30 uur kunt u uw kind(eren) 

weer ophalen van het kerstfeest! 



Verkiezingen MR 
Er hebben zich 3 kandidaten gemeld 

voor de MR-oudergeleding. Alle 

ouders hebben woensdag een 

stembiljet gekregen om te stemmen. 

Je kunt op 2 kandidaten je stem 

uitbrengen. De stembus staat in de 

hal van de school. Het stemmen kan 

tot uiterlijk woensdag 19 december. 

 

Ouderenquête – herhaalde 

oproep 
Een tijdje geleden heeft u een 

uitnodiging gekregen om deel te 

nemen aan een ouderenquête over 

onze school. We willen u vragen deze 

enquête in te vullen, omdat we graag 

willen weten hoe u over onze school 

denkt. De resultaten kunnen we 

meenemen in het schrijven van het 

schoolplan, waarin de plannen komen 

te staan voor de komende vier jaar. 

Op dit moment heeft ongeveer 45% 

van de ouders de vragenlijst 

ingevuld. Hoe meer respons, hoe 

betrouwbaarder de resultaten.  

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 

hebben inmiddels de leerling-enquête 

ingevuld op school.   

 

Enquête over het continu-

rooster – herhaalde oproep 
We hebben een enquête gemaakt 

met een paar vragen over de 

invoering van het continurooster.  

We willen graag weten of u tevreden 

bent en waar we nog zaken kunnen 

aanpassen. Via de link 

https://goo.gl/forms/kxGRVc8jlkoS

gvmP2   kunt u de vragen 

beantwoorden.  

Het invullen kost slechts enkele 

minuten. Tot 21 december kunt u de 

vragen beantwoorden.  

Daarna zal de MR de resultaten 

bekijken en bespreken. Tot nu toe 

hebben 11 ouders de enquête 

ingevuld.  

 

Rapporten inleveren. 
Wilt u de rapporten z.s.m. weer 

inleveren, in ieder geval voor de 

Kerstvakantie! 

Is dit niet mogelijk, laat het de 

leerkracht even weten. 

 

Oud papier, 15 december 
Morgen, zaterdag 15 december,  

wordt het oud papier weer 

opgehaald. Wilt u het papier netjes 

ingepakt aan de straat zetten? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Vakantie 
De school is vrijdag 21 december 

om 12.00 uur gesloten! 

Wij wensen iedereen plezierige 

feestdagen en gezond weer terug 

op maandag 7 januari 2019. 

 

 
 

 

Volgend informatiebulletin  

vrijdag 11 januari 
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