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Beste ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2013. In deze nieuwsbrief leest u twee bedankjes voor deelname /
medewerking aan acties voor goede doelen. Ik ben er trots op dat onze “kleine schoolgemeenschap” deze acties
met zoveel inzet heeft mogelijk gemaakt. We staan als school midden in de maatschappij en hebben aandacht
voor mensen die om wat voor reden dan ook, wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Top!
Namens het team wens ik iedereen een hele fijne vakantie en goede feestdagen!
Arjan v.d. Kooi
Kerst Kaarten Actie
De kerstkaarten actie is bijna afgelopen, we willen alle kinderen en “klanten”
hartelijk bedanken voor de inzet!
Graag aandacht voor het volgende:
Alle lijsten en opbrengsten uiterlijk dinsdag 17 december inleveren!
Wilt u er alstublieft op letten of alle niet verkochte kaarten ook weer terug op
school worden ingeleverd! Anders moeten we de niet ingeleverde kaartenpakketjes
zelf betalen, en dat zou een beetje jammer zijn voor de totaalopbrengst!
In januari zullen we u op de hoogte stellen van de totaalopbrengst en hoe we dit bedrag gaan aanbieden aan de
stichting Kika.
Inzameling voor Fivelingo
Namens Fivelingo willen we iedereen die iets in de winkelwagen heeft gedoneerd t.b.v. de kerspakketten voor
de minima die samengesteld en uitgedeeld worden door werkvoorzieningschap Fivelingo hartelijk bedanken!
Kerstknutselen en kerstdiner
Donderdagochtend 19 december gaan we met z’n allen knutselen. Er wordt ook een kersstukje gemaakt,

wilt u de kinderen een bakje, oase wat groen en eventueel stekertjes meegeven?
Alle leerlingen zijn donderdag om 12.00 uur vrij. We verwachten iedereen weer op school om 17.00 uur om
gezamenlijk het kerstdiner te beleven. U kunt de kinderen vanaf 18.45 uur weer ophalen. In de
gemeenschappelijke ruimte kunt u onder het genot van een hapje en een drankje even wachten.

Gezond eten in de pauze
Hierbij willen we u met klem verzoeken om uw kinderen een gezond item mee te geven om te eten tijdens de
ochtendpauze. Hierbij denken we aan fruit, groente of ontbijtkoek. Maar niet: chocolade koeken, chips of snoep.
We zien de laatste weken een toename van ongezonde “pauzehappen” en zouden het zeer op prijs stellen als u
hiermee rekening wilt houden.
Data:
13-12
16-12
19-12
20-12
06-01

Borgennieuws
GGD onderzoeken voor groep 2 en groep 7
Kerstdiner
Kerstvakantie om 12.00 uur
Weer naar school

Meester Arjan op school:
Maandag 16-12 en donderdag 19-12

