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Belangrijke data in december
5 december Sinterklaasviering
16 december Studiedag; alle leerlingen vrij
22 december Kerstviering
23 december Rapport groep 8 mee

Kijk! Rapport mee groep 1-2
23 december Leerlingen om 12 uur uit
26 december t/m 6 januari Kerstvakantie

Let op! Op 13 januari starten wij met een studiedag dus de leerlingen zijn maandag 9 januari nog vrij!
Op dinsdag 10 januari zijn de leerlingen weer enorm welkom!

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
De begroting is besproken. We zijn momenteel een groeiende school en mogen veel nieuwe 
leerlingen verwelkomen. We zijn ook erg blij om te zien dat de Vlashof er financieel goed voor staat. 
Hierdoor zijn er veel mogelijkheden om het onderwijs van onze leerlingen zo goed mogelijk neer te 
zetten.  
We zijn ons door de MR cursus bewust geworden van waar we als MR mee kunnen denken. We 
vinden het belangrijk om onze stem te laten horen. We gaan daarom onderwerpen waar we advies 
of instemming bij mogen geven, van tevoren samen bespreken. Op deze manier spreken we voor 
ouders, voor teamleden en uiteindelijk ook voor de kinderen.  

De leerlingenraad  
Elke maand komt de leerlingenraad bij elkaar. Zij overleggen over verschillende onderwerpen die te 

maken hebben met de Vlashof. Dinsdag 29 november kwamen zij bijeen om mee te denken over 

verschillende nieuwe speelplekken in de wijk. De adviseur van het bedrijf Kompan, Mark, sloot aan 

bij deze vergadering en luisterde naar de ideeën die onze leerlingenraad voorstelde. De leerlingen 

bekeken aandachtig de brochures waarin mooie foto’s stonden van nieuwe speeltoestellen en 

maakten een lijstje met tips en tops over de bestaande speelplekken. Het was erg tof om mee te 

beslissen vertelden de leerlingen na de vergadering! 

Kerst
Aankomende week, als de Sint weer naar Spanje is, krijgt u meer informatie over de kerstviering. De 

school zal weer mooi versierd worden, waarbij we een mooie sponsering van Groenrijk hebben 

gehad! Maar daarover snel meer!
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