Nieuwsbrief 15 december 2017
Data van belang
20 december
22 december
8 januari
15 januari
17 januari
22 januari
23 januari
24 januari
29 januari - 2 februari
29 januari – 9 februari
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kennismaken nieuwe leerlingen
Kerstviering en start kerstvakantie om 12.35u
alle leerlingen worden weer op school verwacht om 8.40u
uitnodigingen voor oudergesprek gaan mee
leerlingen groep juf Nicole vrij
afspraken voor oudergesprek gaan mee
studiemiddag team, alle leerlingen vrij om 12.30u
voorleesontbijt
rapportgesprekken groep 1 t/m 7
adviesgesprekken groep 8

Sinterklaasfeest op school
Vorige week maandag hebben we een gezellige Sintviering op school
gehad. Sinterklaas was de avond ervoor in een caravan op het
schoolplein blijven slapen maar was dat vergeten tegen zijn Pieten te
vertellen. Zij waren op maandagochtend overal aan het zoeken naar
de Sint maar dankzij de kinderen, hebben we een uitgeruste
Sinterklaas mogen verwelkomen. We hebben met de hele school naar
de Pietenshow gekeken en hebben daarna in de eigen klassen het feest
voortgezet. De onderbouw mocht bij Sinterklaas in de schatkamer op
bezoek en de andere groepen hebben gezamenlijk de surprises
uitgepakt. Al met al een geslaagde dag, mede dankzij de helpende
handjes van ouders en leerkrachten.
Kerstfeest op school
Inmiddels is de school weer in de Kerstsfeer gehuld en zullen we
volgende week, op vrijdag 22 december, het Kerstfeest vieren.
De ochtend zullen we gezamenlijk in de gymzaal starten met een
viering. In de groepen horen we de liedjes al want iedereen is aan het
oefenen zodat we mee kunnen zingen tijdens de viering. Daarna volgt
een programma in de eigen groep en gaan de kinderen heerlijk samen
genieten van de meegebrachte hapjes.
Om 12.35 uur start voor iedereen de Kerstvakantie!
IJsmarkt Oosterhout
Vanaf maandag 11 december tot donderdag 21 december mogen
scholen gebruik maken van de ijsbaan op de Markt in Oosterhout.
Onze groepen 4 t/m 8 hebben ook ingeschreven.
U wordt via de leerkracht van uw kind geïnformeerd wanneer de groep
aan de beurt is. Deze brieven zijn donderdag of vrijdag meegegeven
aan uw zoon/dochter.
Vanaf 17 december en tijdens heel de Kersvakantie zijn de kinderen
welkom om samen met vriendjes/vriendinnetjes en ouders nog eens te
komen genieten van het ijs. Zie voor de openingstijden op de website:
www.ijsmarkt.nl
Nieuwe leerlingen
Na kerstvakantie starten 9 nieuwe leerlingen. Nihal en Levi in groep
2/3, Donna in groep 3, Fleur in groep 4, Berat in groep 5b, Finn in
groep 6b, Stijn in groep 6c, Sedra in groep 7b en Faith in groep 7c.

Vervangingen
Vorige week hebben we helaas voor de eerste keer een groep naar huis moeten
sturen omdat we geen vervanger konden krijgen. Natuurlijk waren de ouders
hier de dag van te voren over ingelicht.
Deze week hebben we helaas groep 6c thuis moeten laten omdat we geen
vervanger hadden. De donderdagen hebben we kunnen oplossen met eigen
mensen: meneer Joep voor 6c en juf Iris voor groep 8b. De vrijdag heeft meneer
Ruud ingevuld voor groep 8b.
Volgende week hebben we de volgende invallers:
5A
woensdag 20 dec
Juf Sophie van Buel
donderdag 21 dec
Meneer Bart van Gemert
vrijdag 22 dec
Juf Lisa van Meggelen
7c
dinsdag 19 dec
Juf Fleur Hermus
8C
maandag 18 dec
Juf Annemieke May
dinsdag 19 dec
Juf Annemieke May
8D
woensdag 20 dec
Juf Steffi Paans
8A
woensdag 20 dec
Juf Annemieke May
Schoolfruit en groente
Volgende week krijgen de kinderen het volgende schoolfruit en groente:
mandarijn, sinaasappel en een peer.
Scheiden: wat helpt een kind?
18 januari: Scheiden: waar krijgt je kind mee te maken? Er komt veel bij kijken;
hoe vertel ik het mijn kind tot wonen in twee huizen. U krijgt tips en informatie.
1 februari: Scheiden: hoe help je je kind?
Een kind heeft veel ballen hoog te houden bij een scheiding. Hoe kun je daarbij
je kind helpen. Een jongere ervaringsdeskundige vertelt en deelt eigen
ervaringen.
2 gratis informatiebijeenkomsten van 19.30u-21.30u
Locatie Centrum voor Circuskunst, Keiweg 119 in Oosterhout
Aanmelden via communicatie@oosterhout.nl
Organisatie in handen van medwerkers van surplus, @Bosleven, Juzt, MEE en
sociaal wijkteam Oosterhout.
Wist u dat ……
- Wij iedereen bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen 1e deel van
het schooljaar.
- Wij iedereen een fijne vakantie wensen met mooie feestdagen en een
goed 2018.

