kerststukje maken (alle groepen)
Kerstviering
vanaf 12:00 u. alle lln. kerstvakantie
eerste schooldag in 2019

Jarigen
di. 14 dec.
zo. 16 dec.
di. 18 dec.
di. 18 dec.
vr. 21 dec.
zo. 23 dec.
wo. 26 dec.
ma. 31 dec.
di. 1 jan.
do. 3 jan.
vr. 4 jan.
za. 5 jan.

Emma
Jorick
Lieke
Rutger
Rico
Gertjan
Redmer
Mirre
Stefan
Danyellah
Jurre
Dylano

Nieuwsbrief 12-12-2018

(alvast) Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Kerstviering
Deze week ontvangt u de uitnodiging voor de kerstviering van
donderdag 20 december. Ik kan alvast melden dat u welkom bent
vanaf 18:30 u. Komt allen tezamen!
Afscheid
Helaas gaan we afscheid nemen van Teake uit groep 7 en
daarmee ook van de familie Tjoelker. Hij zal in de kerstvakantie
gaan verhuizen. Eerst naar Burgum, later naar Eastermar. Vanaf
deze plaats willen de familie bedanken voor al die jaren dat ze
betrokken waren bij onze school. We wensen jullie het allerbeste
en veel woonplezier op jullie nieuwe woonplek. En Teake, ook jou
wensen we veel plezier op je nieuwe school in Eastermar en
misschien dat we nog eens wat van je horen.
Kerststukje maken
Alle kinderen (gr 1 t/m 8) gaan op woensdag 19 december een
kerststukje maken. We vragen u om dan het volgende voor uw
kind mee te geven:
-kaars met bakje (indien mogelijk met natte oasis)
-versiering
-tuingroen (klimop, conifeer, en ander groen. Neem gerust extra
mee zodat we van elkaar kunnen gebruiken)
-kinderen vanaf gr. 5 een snoeitang/mesje.
Dezelfde dag worden de kerststukjes
mee naar huis genomen.
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Agenda
wo.19 dec.
do. 20 dec.
vr. 21 dec.
ma. 7 jan.

Vacature schoolcommissie
Door de vrijgekomen plek in de schoolcommissie zoeken we
gezien de samenstelling naar een vader die deze commissie wil
komen versterken. Mocht hier belangstelling voor hebben maar
toch even meer willen weten dan kunt u contact op nemen met de
voorzitter Klaas Hulder 06 39 11 29 39.
Rots en water
Na de kerstvakantie wordt het programma ‘Rots en water’ gestart
voor de groepen 5/6 en 7/8. Dit programma is bedoeld om
communicatie en sociale vaardigheden bij kinderen te vergroten,
om sociale problemen zoals pesten, conflicten, meeloopgedrag en
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hierbij is de participatie
van u als ouder van groot belang. Hierom ook is er een
startbijeenkomst voor ouders op woensdag 16 januari voor alle
ouders van kinderen van de groepen 5 t/m 8. Tijdens deze avond
zal er uitleg gegeven worden over het programma en wat uw rol
hierbij kan zijn. Voor meer informatie klik hier.
Kerstkaarten
Door het verplichtende karakter die ontstaat door het zgn.
kerstkaarten-uitruilen hebben we net als vorige jaren ervoor
gekozen om dit niet meer te doen op school.
Even voorstellen: Lisa Kooistra
Hallo allemaal! Mijn naam is Lisa Kooistra en ik werk sinds
september bij PCBO Smallingerland. Ik ben 24 jaar en woon samen
met Tim in Gerkesklooster. Velen van jullie hebben mij vast al wel
gezien of misschien gehoord aan de telefoon. Op maandag ben ik
namelijk werkzaam als administratief medewerker bij Votum
Nostrum. Daarnaast ben ik ook werkzaam op By de Boarne, en op
’t Foarhus. Ik heb het al erg naar mijn zin en hoop op een leuke tijd!
Groetjes, Lisa

Tosti-dag
dinsdag 18 dec.
dinsdag 8 jan.

groep 1/2
groep 3/4

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 9 januari.
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Afscheid commissielid
Na jarenlang bestuurslid en later lid van de schoolcommissie gaan
we afscheid nemen van Kees Talsma. Binnen de volgende
vergadering komen we er ook op terug maar vanaf deze plek
willen we je hartelijke bedanken voor je (bouwtechnische)
adviezen, inzet en betrokkenheid.

