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Data
23 dec. t/m 7 jan. 2018 Kerstvakantie
5 jan. 2018 14.00 uur Klussenmiddag: Plein vegen
8 jan. 2018 8.30 uur start school met
nieuwjaarsvisite voor alle kinderen en ouders

22 jan. Studiedag Jonge Kind; kleuters zijn vrij
23 jan. Voorlees ontbijt
26 jan. Maandsluiting groep 1/2 en 5/6
2 febr. Studiedag team: alle kinderen zijn de
hele dag vrij

Trefwoord
Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact
■ Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
■ Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een
verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De Samaritaanse
vrouw (Matteüs 15).

Oud Papier
Op zaterdag 20 jan 2018. wordt er weer oud papier opgehaald. Dan staan Arie Buitendijk, Shiroj Sewrajsing en
Tore v.d. Leij op het rooster. Veel succes!

Klussenmiddag
Voordat de school in het nieuwe kalenderjaar start op 8 januari 2018 willen we er graag samen voor zorgen dat
het er om de school weer netjes uit ziet en dat gaan we doen op:
vrijdag 5 januari vanaf 14.00 uur. ( Let op: dit is niet op zaterdag 6 januari)

De middag zal in het teken staan van opruimen van rommel en vuurwerkrestanten, dus graag veeggereedschap
meenemen!
Vele handen maken licht werk!
Komt u ook even helpen?

Nieuwjaarsvisite
Op de eerste schooldag in het nieuwe jaar, maandag 8 januari 2018 zouden we het erg fijn vinden om niet
alleen de kinderen, maar ook de ouders/verzorgers in school te ontvangen.
We nodigen daarom u allemaal uit om met uw kind(eren)naar school te komen
en van half negen en tot negen uur
met uw kind(eren) de school even door te lopen,
elkaar te ontmoeten
en een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Wij zorgen ervoor dat de koffie / thee / limonade en een verrassing klaar staan in de hal en de Activiteiten
Commissie heeft knieperties gebakken voor iedereen. M.a.w. de school staat open voor u en uw kinderen tot 9
uur. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen lokaal en beginnen de lessen in het nieuwe jaar.
We hopen velen van u te ontmoeten.

Overblijven
Ondergetekende gaat in de komende tijd het overblijven verzorgen op maandag, dinsdag en donderdag. Op
vrijdag gaat Angelique dit doen.
Op dinsdag en donderdag ga ik de overblijf verzorgen met een ouder.
Wanneer de groepen erg groot zijn, wordt er in de hal en het crealokaal gegeten.
Om 12.00 uur gaan de kinderen eerst een kwartier naar buiten, alvorens naar de overblijf te gaan.
De kleuters gaan om 12.00 uur direct naar de overblijf en kunnen gaan eten.
Een aantal dingen wil ik nog even benoemen:
 Wanneer kinderen een tosti op donderdag willen, dan moet hun broodtrommel in de koelkast of op
het aanrecht staan.
 Namen op de broodtrommel, beker of pakje.
 Geld voor de strippenkaart overhandigen aan Ada in een envelop met naam erop.
 Aanmelden en afmelden op het mededelingenbord bij de keuken.
OPROEP!!!!
Welke ouder kan, indien nodig, kan op dinsdag en/of donderdag helpen bij het overblijven.
U krijgt hier een vergoeding voor.
Graag doorgeven aan Ada.
Met vriendelijke groeten,
Ada van Breevoort

Specialist het jonge kind
De leerkrachten uit groep 1 en 2, juf Jennie en juf Marion hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt voor de
Opleiding Specialist het Jonge Kind. Het geven van onderwijs aan jonge kinderen vraagt om specialistische
kennis en vaardigheden. Eind December moest het eindwerkstuk worden ingeleverd. Op 22 januari mogen juf
Jennie en juf Marion hun werkstuk presenteren en krijgen ze te horen of ze zijn geslaagd. Veel succes!
Maandag 22 jan. 2018 is de laatste keer dat de kleuters een dagje vrij zijn i.v.m. de Opleiding Specialist het
Jonge Kind van de collega’s uit groep 1/2.

Ouderbijdrage (herinnering)
In de eerste nieuwsbrief (donderdag 14 september) van dit schooljaar stond het verzoek de ouderbijdrage voor
uw kind(eren) voor schooljaar 2017 – 2018 te betalen. Het is een bedrag van € 40,- per kind. Zo is het ook in dit
schooljaar weer mogelijk allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. Dit verzoek hebben de
kinderen ook via een brief meegekregen naar huis die week. Helaas hebben wij van een aantal kinderen de
ouderbijdrage nog niet ontvangen. Zou u uw administratie hierop na willen kijken?
Bij problemen met het voldoen van de ouderbijdrage kunt u zich richten tot onze directeur dhr. D. Elzing
Met vriendelijke groet,
Annette Hunse
Penningmeester Activiteitencommissie CBS de Fontein

