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Belangrijke data – Juf Sandra Kim – Juf Irma – Nieuwe leerlingen - Ruilmarkt –
Vrijdag 22 december – Oliebollenloop
Belangrijke data
20 december
22 december
23 december t/m
7 januari

Kerstfeest 17:45 uur-18:45
De leerlingen zijn vanaf 12:00 uur vrij
KERSTVAKANTIE

Juf Sandra Kim
Juf Sandra Kim gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. De leerlingen
hebben gisteren tijdelijk afscheid van haar genomen. Na de kerstvakantie komt
juf Esther op maandag en dinsdag in groep 3 en 4. Zij zal zich dan nader aan u
voorstellen. Juf Sandra Kim hervat haar werkzaamheden na de meivakantie.
Juf Irma
Juf Irma gaat per 1 februari met zwangerschapsverlof. Juf Rouselle vervangt
haar gedurende het verlof. In januari gaat zij zich alvast op haar IB-taken
voorbereiden.
We zijn blij dat we goede langdurige vervanging hebben kunnen regelen in een
tijd van schaarste. Daarmee kunnen we de continuïteit en de kwaliteit van het
onderwijs waarborgen.
Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie verwelkomen we twee nieuwe leerlingen bij ons op school.
Damian Gal komt in groep 2 en Lieke de Jong in groep 5. We wensen Damian en
Lieke een mooie tijd bij ons op school.
Ruilmarkt
Morgenmiddag, 21 december, organiseren we een ruilmarkt voor de leerlingen
van onze school.
Uw kind heeft vast wel ergens een leesboek, stripboek, speelgoed, een spelletje
of iets dat hij/zij wel graag wil ruilen tegen iets anders wat hem/haar leuk lijkt .
Het is de bedoeling dat de leerlingen verspreid in de hal van de school een plekje
zoeken om hun "waren" uit te stallen op een kleedje. De kerstvakantie kan dan
mogelijk óók worden besteed aan "nieuw " speelgoed of aan een spannend
leesboek.
Wij lopen bij de jongere leerlingen rond om een beetje in de gaten te houden dat
er wel op een "gelijke manier" iets wordt geruild.
Wilt u er wel voor zorgen dat dit alles in een handzame tas kan worden
meegenomen?
Het is niet verplicht iets mee te nemen. Dat mag een ieder zelf bepalen. Kijken
kan namelijk óók heel leuk zijn.

We gaan er een fijn moment van maken voor iedereen.
Mochten er nog vragen zijn.......de leerkracht weet vast een antwoord.
Vrijdag 22 december
Om 12:00 uur hebben de leerlingen vakantie. U hoeft uw kind(eren) dus geen
lunch mee te geven.
Oliebollenloop
Op oudejaarsdag is het weer zover! De oliebollenloop in Gorredijk. Ook dit jaar
organiseert Sport in Opsterland weer de Kidsrun! Iedereen van groep 3 t/m 8
kan hieraan meedoen. Voor groep 3/4 staat de 500m op het programma, voor
groep 5/6 de 1000m en voor groep 7/8 de 1500m.
Kinderen kunnen zich inschrijven op www.oliebollenloop.nl.

