Deze Week
17 t/m 21 december 2018
algemeen

Denkt u aan de betaling voor de TSO? Voor contante betaling kunt u deze
week nog op maandag, dinsdag of donderdag terecht op de administratie.
Mocht er niet betaald worden, dan kan uw kind(eren) na de vakantie niet meer
overblijven!
Maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen gaat telkens een groepje jongste
kleuters meehelpen de kerstboom te versieren bij de peuters
Dit is de laatste “Deze Week” van 2018.
We wensen u via deze weg fijne feestdagen en een heerlijke vakantie en wij
zien elkaar weer op maandag 7 januari!

maandag

Juf Karin Sanders is de juf vandaag in groep 6
Na school is er een onderbouwvergadering
Groep 8 gaat het kerstontbijt verzorgen bij Lárisa. De kinderen die met juf
Desiree willen aflopen moeten om 7.45 uur op school zijn. De anderen
kinderen moeten om 8 uur bij Lárisa zijn.
De communievoorbereiding vindt vandaag plaats na school i.p.v.
donderdag, dit i.v.m. het kerstdiner.
Juf Silvie in groep 8
Juffrouw Karin Sanders is de juf in groep 2.
Groep 6 gaat kerststukjes maken bij Lárisa
Overleg tussen juf Desiree (van de peuters) en juf Petra
Kinderclub EHC 14.00-16.00 uur
De peuters ruilen vanmiddag hun boeken bij onze bieb, de Boekenkraker
De groepen 3 en 4 gaan kerstoptredens verzorgen bij Lárisa
Onze leerlingen van groep 8 gaan kerstprentenboeken voorlezen aan de
kleuters van groep 1 en 2
Juf Ine Lammerschop heeft vandaag scholing in Nijmegen en zal de hele
dag afwezig zijn.
Vandaag is de dag van het grote kerstdiner. De gymzaal is mooi versierd en
we zullen voor een feestelijke sfeer zorgen. Uw kind mag natuurlijk in
zijn/haar mooiste kleren naar school komen! Eerder ontving u hier een brief
op papier over en via Walvi. Heeft u nog vragen? Vraag het de leerkracht
van uw kind.
Vandaag is de school om 12 uur uit.
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