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Maandag 9 december Kerstboomviering om 08.30 uur
Woensdag 18 december Kerkviering
Donderdag 19 december Kerstkoken in de middag
Kerstdiner in de avond
Vrijdag 20 december Start van de kerstvakantie voor alle groepen
om 11.45 uur
Maandag 6 januari 2020 Eerste schooldag van het jaar 2020
Open inloop kleuterbouw
Maandag 13 januari Start afname toetsen leerlingvolgsysteem
groepen 2-7
Woensdag 15 januari Kanjer-Ouderles voor kleuter- en
onderbouw
Woensdag 22 januari Kanjer-Ouderles voor midden- en
bovenbouw
Woensdag 29 januari Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Vrijdag 31 januari Open inloop kleuterbouw
Woensdag 5 februari Weekviering Balinstee
Maandag 10 februari Open inloop kleuterbouw
Woensdag 12 februari Weekviering door ouders
Donderdag 13 februari Verslag mee naar huis
Vrijdag 14 februari Carnaval viering
Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij
Maandag 17 februari t/m vrijdag Voorjaarsvakantie
21 februari
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Sinterklaasfeest
Vandaag is de Sinterklaasperiode afgesloten met een bezoek van Sinterklaas en zijn drie
Pieten. Er was een boel hilariteit over de snurkende Pieten in het tentje op het podium! En
wat hebben we genoten van de muziekband, dank voor de muzikale ondersteuning! Voor
de ouders was er een buiten een warm kopje koffie of thee, lekker tijdens dit koude weer.
Dank aan de ouders, die hiervoor gezorgd hadden, gezellig. Tevens bedanken wij de Coop
die weer voor een lekker tussendoortje had gezorgd en voor de lunch voor Sinterklaas en
de Pieten.

Adviezen groep 8
Deze week hebben de leerlingen van groep 8 hun advies voor de middelbare school
ontvangen. Wat is nu belangrijk bij het bepalen van het advies? Er wordt gekeken naar de
resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem over de afgelopen drie jaren.
Daarnaast zijn de inzet en de werkhouding, de mate van zelfstandigheid en de sociale
ontwikkeling van belang. Zo komen de leerkrachten van de bovenbouw, samen met de
directeur tot een passend advies. Met dit advies op zak gaan de leerlingen de komende
periode naar de open dagen van de middelbare scholen. Begin maart moeten zij zich
inschrijven bij een middelbare school van hun keuze. In april maakt groep 8 de centrale
eindtoets. Uit het resultaat van deze laatste toets volgt ook een advies voor de middelbare
school en in de regel komt dit overeen met het nu gegeven schooladvies.

Wij wensen groep 8 veel plezier met het maken van hun keuze voor een middelbare school!
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Voor een goed doel
Alpe d’Huzes
Onze Wouter uit de Frodostee gaat samen met zijn vader proberen Alpe d’Huzes op te
fietsen. Wouter weet wat doorzetten is na zijn ongeluk van vorig jaar en wil nu andere
kinderen helpen door geld in te zamelen. U kunt hieraan bijdragen door het komende
weekend een kerstboom te kopen bij Nick Makker aan de Wakkerendijk 42. Wouter wacht
u op met warme chocolademelk! U vindt meer informatie in de bijlagen.
Internationale dag van de Rechten van de Mens
10 December is de dag van de mensenrechten. Op deze dinsdagavond is er mogelijkheid
tot het schrijven van brieven en kaarten aan jongeren wereldwijd, die onterecht gevangen
zitten. Deze ‘Write for Rights Amnesty-avond wordt georganiseerd door Lisette
Schaapherder, ouder van Barend en Willemijn. Iedereen kan meedoen, er zijn
voorbeeldkaarten en brieven. Je mag ook zelf wat leuke kerstkaarten mee nemen. We zien
je graag op de Hobbitstee vanaf 19.00 tot 22.00 uur. Het is open inloop dus je kunt zelf
bekijken wanneer je komt. Koffie en thee staan klaar.
Kerstmis
Wanneer Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken, brengen de kerstbomen met hun
lichtjes de school in kerstsfeer.
Maandag 9 december is om 08.30 uur de kerstboomviering en die middag gaan de
kerstbomen naar de groepen.

Woensdag 18 december is de viering in de kerk. Hier wordt een kerstspel opgevoerd door
kinderen uit de verschillende bouwen. Rond een uur of 10 lopen we naar de Nicolaaskerk
aan de Wakkerendijk. De kinderen uit de bovenbouw begeleiden hierbij de jongere kinderen.
Rond 10.30 uur start de viering; ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte
welkom. Mochten daar jonge kinderen bij zijn, dan moeten zij wel stil kunnen zijn tijdens de
viering. Rond 11.45 uur zijn de kinderen weer op school, waar warme chocolademelk en
iets lekkers wachten.
Op donderdag 19 december gaan de kinderen ’s middags in groepjes van ongeveer 3 à 4
kinderen gerechtjes maken voor het kerstdiner van die avond. Dit gebeurt bij een ouder
thuis. U kunt zich hiervoor bij de leerkracht opgeven.
Die avond is het kerstdiner. Het diner begint om 17.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Kinderen
nemen die ochtend een bord, beker en bestek mee, voorzien van hun naam. Graag in een
plastic tas, waarin het ’s avonds weer mee naar huis kan.
Het schoolplein is verlicht met kaarsjes. Hiervoor zijn glazen potjes nodig, schoon zonder
etiket. Op diverse punten in de school staan dozen, waar u ze in kunt leveren.
Vrijdag 20 december is dan de laatste schooldag van het jaar 2019. We ruimen op en sluiten
gezellig in de groep het kalenderjaar af. De kerstbomen uit de groepen gaan dan de school
uit. Wilt u een kerstboompje mee naar huis nemen, dan dat graag tijdig aangeven bij Ida. De
kerstvakantie begint om 11.45 uur voor alle groepen.
Voor nu een fijne Sinterklaasavond gewenst!
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