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Deze week; Ouder-kind gesprekken, zie planning bij klaslokaal

Viering Sinterklaasfeest

Sponsorloop KWK, groepen 3-8

Kerstdiner, 17.00-18.30 uur
Kerstvakantie, alle kinderen 12.00 uur vrij

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Sinterklaasfeest
We hebben genoten van een heel leuk sinterklaasfeest. Deze was al op vrijdag 30 november. En
dat is ons heel goed bevallen.
Ouder-kind gesprekken
De eerste indruk van dit “experiment” is zeer positief. Er zijn mooie gesprekken geweest waarbij de
kinderen de regie hebben. Wij zijn ook heel nieuwsgierig hoe u als ouder deze gesprekken heeft
ervaren.
Kerstboom
De prachtige kerstboom op ons plein is een schenking. Later zullen wij u hier nog een bericht over
sturen......
In een speciale kerstbrief (ook op papier) informeren wij u over de activiteiten rondom de
kerstviering, in de laatste schoolweek van dit kalenderjaar. Wij verwachten een hele leuke,
gezellige week met elkaar.
KWK-run
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Onze groepen 3-8 doen mee aan een sponsorloop voor KINDweesKIND, opgezet door studenten
van het CIOS. Zij lopen stage in Indonesië en kunnen het geld goed gebruiken. Wij vinden het
belangrijk dat de kinderen van onze school zich ook bewust zijn van de situatie van leeftijdgenoten
in andere delen van de wereld. Zeker in de maand december is het een mooi moment je daarvoor
in te zetten. Wij hopen op een grote opbrengst en een hele leuke gymactiviteit.
Boekenkast
Op het open leerplein is een grote boekenkast geplaatst. In samenwerking met de bibliotheek
kunnen we nu zelf boeken uitlenen.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Voor de oudervereniging is de decembermaand best een drukke periode. Er worden veel leuke.
Extra activiteiten georganiseerd. U heeft daar in een vorige nieuwsbrief vast ook over gelezen. Er is
goed nieuws. Van de 114 gezinnen op onze school heeft inmiddels (ongeveer) 70% de vrijwillige
ouderbijdrage betaald. Om de laatste 30% ook nog binnen te halen doen wij nogmaals een oproep.
Ook nog een bedankje voor een aantal ouders die zelfs een extraatje hebben overgemaakt. In de
bijlage een financiële verantwoording van schooljaar 2017-2018. Eventuele vragen hierover kunt u
mailen naar de OV.

NIEUWS VAN DE MR
Er is een brief uit gegaan (op papier) over de verkiezingen voor nieuwe MR-leden. Wij verwachten
dat er meerdere kandidaten zijn en dat wij verkiezingen moeten houden. Nogmaals, in de brief
leest u de procedure.
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