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Agenda 

● woensdag 5 dec.: Sintviering 
● donderdag 6 dec.: kinderen slapen uit, 10.15 op school 
● vrijdag 14 december: concert Blazersbende 
● donderdag 20 december: kerstviering van 17.00 - 19.00 
● kerstvakantie van 24 dec. t/m 4 januari 

 
● vrijdag 18 januari studiedag PWA: de kinderen zijn dan vrij 

 
  
Schooljaar 2018-2019, 1 december 2018 
 
 
Sintviering 
Ook dit jaar staan we op  5 december om 8.30 
allemaal klaar om Sint  met zijn Pieten te 
verwelkomen. 
Op donderdag 6 december mogen de kinderen 
een beetje uitslapen. De lessen starten die dag 
om 10.15 uur. Als er echt geen opvang is voor 
jullie kind voor die tijd dan mogen ze om 8.30 
naar school gebracht worden en blijven ze bij 
de leerkracht in de klas. Dit graag uiterlijk 4 dec. 
doorgeven aan de leerkracht. 
Dankzij de voorbereidingen van de ouders van 
de OR en het team, belooft het weer een heel 
gezellig feest te worden. Eén van de Slaap 
Pieten heeft in elk geval de afgelopen dagen al 
dankbaar gebruik gemaakt van het bed wat 
voor hem klaar was gezet. 
En nu maar hopen dat de Sint onze school niet 
stilletjes voorbij rijdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstviering 
De kerstviering staat voor dit jaar gepland op 
donderdag 20 december van 17.00 - 19.00 uur. 
De kerstwerkgroep is al ver met de 
voorbereidingen van het programma. Na het 
vertrek van Sint volgt meer informatie. Houd de 
mail in de gaten want we hebben ook voor 
ouders het e.e.a. in petto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarplanning 
We ontdekken een fout in de jaarplanning die in 
augustus aan alle ouders is gestuurd. Er 
ontbreekt een studiedag die gepland staat voor 
18 januari 2019. Op die dag gaat het team 
verder met de ontwikkeling van het Leren 
zichtbaar maken. Dat betekent dat de kinderen 
die dag vrij zijn. 
Tevens vermelden we hier een wisseling in de 
jaarplanning:  in de laatste schoolweek staat het 
schoolreisje gepland voor maandag 15 juli en 
het afhalen van het rapport op dinsdag 16 juli. 
De jaarplanning is terug te vinden op onze 
website. 
 
Concert Blazersbende 
Op vrijdag 14 december vindt voor de elfde keer 
het concert plaats van de Blazersbende in ‘t 
Zoetzand. Samen met muziekvereniging 
Excelsior laten de kinderen van de groepen 5 
horen wat ze na 8 weken hard oefenen al 
kunnen spelen op de diverse 
blaasinstrumenten. Met dank aan bijdragen van 
o.a. ook ouders is het toch gelukt om ook dit 
schooljaar de Blazersbende weer financieel 
mogelijk te maken.  
 
 
 
 
Speelleergroep PEUTERRIJK 
 
Voor kinderen van 2 - 4 jaar. Voor meer 
informatie en aanmelding van peuters graag 
contact opnemen met SKLM, 
0344-603087, info@sklm.nl. Of loop even 
binnen bij de Peuterrijk. 
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link voor aanmelding activiteitenkalender:  https://goo.gl/forms/IXkpEUbf3YdO1CMG3 
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