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Kalender

In de kerstvakantie worden alle spullen verhuisd en na
de vakantie gaan we starten op de nieuwe locatie.

21-12

Ochtend: Kerstviering in de
groepen met de kinderen
17.30 uur Afscheid gebouw voor
iedereen
Margedag: alle kinderen vrij
Margedag: alle kinderen vrij
Inpakken en verkoop
Kerstvakantie
Margedag: alle kinderen vrij
Margedag: alle kinderen vrij
ZILVEREN WEKEN
Opening gebouw:
8.25-9.00 uur Nieuwjaarsreceptie
Leerlingenfocusgroep
Nieuwsbrief 9
Maandsluiting 1/2
Nieuwsbrief 10
Leerlingenfocusgroep
Intekenen gesprekken
Nieuwsbrief 11
Maandsluiting 3/4
VOORJAARSVAKANTIE

22-12
23-12
26-12 t/m 8-1
09-01
10-01
Week 2 en 3
11-01
19-12
20-01
27-01
03-02
06-02
Week 7
17-02
Week 8

Via deze weg wil ik graag iedereen hartelijk danken voor
alle hulp die we gehad hebben bij de voorbereidingen
voor de verhuizing en bij het afscheid van het gebouw.
En ook wil ik jullie bedanken voor alle hulp van het
afgelopen jaar. Alle ouders, ouderraad, MR-leden, leden
van de afscheidscommissie, klassenouders,
overblijfkrachten en alle vrijwilligers heel hartelijk dank
voor alles!
We zien elkaar vanavond en daarna op woensdag 11
januari in onze nieuwe school. Hierbij wens ik jullie
allemaal hele fijne feestdagen en alvast de beste wensen
voor het nieuwe jaar!

Fijne feestdagen

Trijnie Tuil
Nieuwjaarsreceptie
In het nieuwe jaar bent u van harte welkom om samen
met uw kind(eren) een kijkje te komen nemen in het
nieuwe gebouw en in de klas. We drinken samen koffie,
thee en limonade. Van 8.25 tot 9.00 uur bent u van harte
welkom!
Zilveren Weken

‘Jezus in de kribbe’, gemaakt door Ilse, groep 2
In de groepen wordt vandaag het kerstfeest gevierd. We
vertellen verhalen rondom het thema uit ‘Kind op
maandag’: Licht in de nacht. Met de kinderen praten we
over het licht in de verhalen. Maar we kijken ook naar de
wereld om ons heen. In de wereld gebeuren soms dingen
waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Dan lijkt het
soms of het donker is. Maar op weg naar kerst wordt het
weer licht.
Vanavond zullen we gezamenlijk afscheid nemen van ons
gebouw. We doen dat met lichtjes en wensen. Komt u
ook?

Daarna beginnen de leerkrachten met de kinderen in de
groep en starten we met de Zilveren Weken, tijdens deze
werken wordt extra aandacht besteed aan
groepsvorming; we doen veel samenwerkingsopdrachten en spelletjes tussendoor. Aan de afspraken
wordt weer extra aandacht besteed, zodat we ook in ons
nieuwe gebouw weer werken aan een fijne werksfeer!
Afspraken rondom parkeren nieuwe locatie
Bij de nieuwe locatie wordt nog gewerkt aan de
parkeerplaatsen. We vragen u zoveel mogelijk lopend
en/of op de fiets te komen. Voor de parkeerafspraken
hanteren we de huidige afspraken: parkeren gebeurt
zoveel mogelijk in de parkeervakken aan de doorgaande
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weg, of bij de sporthal. De weg vanaf de
Boerdamsterweg naar de school toe mag (nog) niet
gebruikt worden. Als u uw kind(eren) komt halen kunt u
wachten op het plein. De kinderen van de onderbouw
(groep 1 t/m 4 komen uit de hoofdingang en de kinderen
van groep 5 t/m 8 komen uit de zij-ingang –links, vanaf
het plein gezien).

Kinderkerstfeest

Luizenzakken
De kinderen krijgen de luizenzakken mee naar huis, we
gaan deze niet meer gebruiken. Er is geen
wetenschappelijk bewijs dat de luizentas werkt, luizen
verspreiden zich vooral via haar-haar contact.
Lampionstokjes
Alle kinderen lopen vanavond in een optocht naar het
nieuwe gebouw. Wilt u hiervoor een lampionstokje
meegeven?
Verkoop spullen
We hebben meubilair (en nog wat spullen) wat we niet
mee kunnen nemen naar de nieuwe locatie. Op vrijdag
23 december mag u tussen 9.00 en 10.00 uur komen
kijken of er iets tussen zit wat u graag zou willen. U
herkent dit meubilair aan een sticker met ‘te koop!’ In de
personeelskamer kunt u dan een sticker halen met
‘verkocht aan…’ Daar zal ook een doos staan waar u een
vrijwillige bijdrage in mag doen. Tussen 12.00 en 13.00
uur heeft u vervolgens de gelegenheid om het meubilair
op te halen.

‘ZEG ZULLEN WE OP WEG GAAN’

Tweede Kerstdag
10:00 uur
Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23, Middelstum

Iedereen is van harte welkom!

@wicherzitsema

Website
Op de website vindt u veel informatie over onze school.
Zo wordt op de website ook de nieuwsbrief geplaatst,
staan er foto's van de groepen en van activiteiten van de
groepen. Deze foto's worden vaak (ook) op Facebook
geplaatst. Op de Home-pagina van onze website vindt u
een link naar Facebook. U hoeft zelf geen account te
hebben om deze foto's toch te kunnen bekijken. Een
dezer dagen kunt u daar ook foto's verwachten van het
verhuizen en het afscheid van het oude gebouw, alsmede
de lipdub.
Daarnaast kunt u daar ook een actuele agenda vinden,
deze is onlangs vernieuwd en blijft op deze manier
actueel.
Werkt er iets niet goed, klopt er iets niet of mist u iets?
Dan kunt u dit door geven aan juf Anneke.
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