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Afscheid juf Atie
Juf Atie gaat na de kerstvakantie de regeling 'Duurzame inzetbaarheid' gebruiken om eerder te
kunnen stoppen met werken. Zij gaat dus eerder 'met pensioen'. Voor juf Atie een bijzonder moment
in haar leven en voor ons als school heel jammer dat we afscheid van haar moeten nemen. We
wensen juf Atie heel veel goeds toe in de jaren die gaan komen! We bedanken juf Atie voor haar
grote inzet voor het onderwijs aan onze leerlingen, haar collegialiteit en alles wat zij heeft
bijgedragen aan onze school.
Op dinsdagmiddag 17 december a.s. neemt zij afscheid van de kinderen in haar groep. Vanaf 15.15
uur is er voor alle ouders/verzorgers de gelegenheid juf Atie alle goeds toe te wensen. Dit kan in haar
lokaal op locatie 196. De ouders van haar groep zijn inmiddels via een aparte mail via Mijnschoolinfo
geïnformeerd over de details van deze middag.

Kinderkerstfeest in De Bron
Op zondag 15 december zal om 17.00 uur in de PKN-gemeente van de Bron, Dudokerf 30 in
Stadspolders, het jaarlijkse kinderkerstfeest gevierd worden. Dit kinderkerstfeest is heel
laagdrempelig en de kinderen kunnen zelf als ze het leuk vinden 'live' meespelen in het kerstverhaal
als bijvoorbeeld schaapje, herder, engel, Jozef, Maria. De kleding hiervoor is in de kerk aanwezig.
Natuurlijk gaan we ook mooie kerstliedjes zingen en muziek maken. Aan het eind van de dienst is er
voor iedereen iets te drinken en wat lekkers.

Kerstviering kleuters woensdag 18 december a.s.
Op woensdag 18 december a.s. vieren de kleuters van 18.45 tot 19.30 uur het kerstfeest in hun eigen
klas. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom op het kerstfeest van uw kind. U krijgt hiervoor
nog een uitnodiging. Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een paar
organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
• Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen,
wijzen wij u erop dat er bij het kerstfeest van de kleuters per leerling maximaal twee personen
(geen jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
• Het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na
de viering foto’s te maken. In het kader van de AVG mag dat alleen van uw eigen kind. Wij maken
tijdens de viering enkele foto’s. Deze kunt u bekijken via Mijnschoolinfo.

Kerstontmoeting voor ouders/verzorgers
Op de avond van de kerstvieringen, woensdag 18 december, wordt er op locatie 821 een
kerstontmoeting voor ouders/verzorgers georganiseerd door de ouderraad. U bent van harte
welkom vanaf het moment waarop u uw kind(eren) naar hun kerstviering(en) hebt gebracht. Op het
schoolplein van locatie 821 is gelegenheid om elkaar te ontmoeten in kerstsfeer, er wordt ook voor
iets lekkers gezorgd. Bij minder goed weer is de kerstontmoeting binnen op locatie 821. Na afloop
van de kerstontmoeting luisteren we met elkaar naar de kerstliederen die gezongen worden door de
leerlingen uit de groepen 8.

Kerstvakantie
Vrijdag 20 december a.s. begint voor alle kinderen om 15.15 uur de kerstvakantie.
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Open ochtend
In tegenstelling tot wat er in de activiteitenkalender staat, is de ‘open ochtend’ niet op vrijdag 31
januari, maar op vrijdag 24 januari a.s. Ouders/verzorgers van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn
van harte welkom om tijdens deze ‘open ochtend’ tussen 09.00 uur en 11.00 uur op onze hoofdlocatie
Chico Mendesring 196 de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Nieuws van de sportcommissie
Dag sportieve kinderen. We gaan alweer de laatste paar weken in van het jaar 2019. Een gezellige tijd
in kerstsfeer, zowel thuis als op school. Het sportieve jaar 2019 sluiten we af met freerunnen op
woensdag 11 december van 14.0 -14.45u voor de groepen 5 t/m 8.
Het sportjaar 2020 zal in de kerstvakantie al beginnen met tafeltennis op vrijdag 3 januari, gevolgd
door het basketbaltoernooi op 15 januari. De inschrijvingen hiervoor zijn inmiddels gesloten.
Binnenkort kan ook worden ingeschreven voor de clinic klimmen en voor volleybal tot uiterlijk 16
december 2019.
Alle kinderen die meedoen met één van de sporten (of meerdere), heel veel succes en vooral veel
plezier tijdens deze dagen.

Belangrijke data
18 december:
• Kerstfeest groep 1 t/m 4 (196) in de klas van 18.45 uur-19.30 uur.
• Kerstfeest groep 5 t/m 8 (821) in de klas van 18.30 uur-19.45 uur.
• Kerstontmoeting voor ouders tijdens de viering op het plein van 821.
20 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 december: 12.00 uur begin vakantie groep 1 t/m 4;
15.15 uur begin vakantie groep 5 t/m 8.
21 december 2019 t/m 05 januari 2020: Kerstvakantie.
17 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 januari: Open Ochtend van 09.00 uur-11.00 uur op locatie 196.
27 januari: Inschrijven voor schoolkeuzegesprekken/10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
31 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
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