9. Nieuwsbrief 6 december 2019
Data van belang
18 december
19 december
20 december
6 januari

:
:
:
:

kennismaken nieuwe leerlingen
Kerstmarkt op school 14.30-16.00u
leerlingen vrij om 12.35u, start Kerstvakantie
Einde kerstvakantie, kinderen weer naar school

Gedragsverwachting
“Ik houd de gang netjes”.
We hebben inmiddels met de hele school al
100 ballen weten te verdienen. Dat
betekent dat alle groepen een film/bioscoop
moment kunnen inplannen (of dit al gedaan
hebben).
We gaan nu voor de 120 ballen met als
belonging extra buitenspelen.
Vervangingen
Maandag 9 december: Suzanne 5b, Kimberley groepsbespreking en
werkdruk
Dinsdag 10 december: Suzanne 8a, Ruud werkdruk
Woensdag 11 december: Suzanne 4b, Marjolein groepsbespreking
Eefje 4/5, Bas groepsbespreking
Eugène 6b, Quincy groepsbespreking
Vervanger 3b, Silvia groepsbespreking
Vrijdag 13 december: Joep 7b, Kyra werkdruk
Maandag 16 december: Suzanne 8b, Whitney werkdruk
Dinsdag 17 december: Suzanne 8b, Whitney werkdruk
Woensdag 18 december: Suzanne 8a, Ruud werkdruk
Eugène 7/8, Lisette werkdruk
Sinterklaasfeest
Sint kwam met zijn Pieten met de paardentrailer. Wij dachten dat
Ozosnel er ook bij was maar helaas deze was niet meegekomen.
Toch hebben we woensdag samen genoten van het optreden van de
zwarte Pieten. Daarna volgde een bezoek van de Sint aan de groepen
1 t/m 4 in de aula bij de pakjesboot. Voor de groepen 5 t/m 6 werden
in spelvorm de surprises uitgepakt. Veel gezelligheid met elkaar. Op
facebook staan enkele foto’s.
Afscheid
In de week voor de kerstvakantie neemt juf Annelies afscheid van onze
school. Zij gaat per 1-1-2020 met pensioen. Natuurlijk bedanken we
haar voor haar inzet bij ons op school voor de kinderen die bij haar RT
hebben gevolgd en voor de steun die zij de leerkrachten heeft
geboden. Zeker op het gebied van lezen en rekenen is juf Annelies een
specialist. Juf Kristel gaat de RT van haar overnemen.

Kerstmarkt
Maandag krijgt u de brief met informatie over de kerstmarkt. Deze zal
plaatsvinden op donderdag 19 december van 14.30-16.00u.
Schoolgroente en –fruit
Wilt u ook op de hoogte zijn kijk dan op onderstaande site
https://www.euschoolfruit.nl Onderaan de pagina kunt u doorklikken naar de
nieuwsbrief voor ouders.
Algemene tips over eten en drinken
Is uw kind al enthousiast over schoolfruit, of is het nog even wennen? Misschien
inspireert Donald Duck http://webshop.voedingscentrum.nl/pdf/088.pdf.
Met al het decemberlekkers is een gezonde lunch extra belangrijk. Besmeer
boterhammen niet met chocopasta of hagelslag, maar kies mager beleg, zoals
jam, kipfilet of 30+kaas.
De game Na-aapje van het Voedingscentrum maakt fruit en groente leuk:
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/het-gezonde-voorbeeld/naaapje.aspx.
Ook het team maakt goede voornemens voor het nieuwe jaar. We zijn dol op
lekkere traktaties, maar hopen op veel gezond lekkers na de vakantie!
IJsmarkt Oosterhout
De kinderen gaan de komende weken schaatsen op de ijsbaan op de markt in
Oosterhout. Tijdens de Kersvakantie zijn de kinderen welkom om samen met
vriendjes/vriendinnetjes en ouders te komen schaatsen op deze ijsbaan. Zie voor
de openingstijden de website: www.ijsmarkt.nl
Of de kinderen kunnen schaatsen in hun eigen dorp kunt u opzoeken in de
weekbladen of informeer bij uw gemeente. Ze zijn altijd welkom in Oosterhout.
Wist u dat …….
- De school inmiddels weer in kerstsferen is gebracht.
- Wij ouders die ons steeds helpen graag langs deze weg willen bedanken voor
hun hulp.

