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Er zijn de komende week geen jarigen

Agenda
18 december
19 december
20 december
21 december
22 dec – 6 jan

Schoolarts groep 2
Kennismakingsochtend groep 8 Stellingwerf College
Kerstviering
Spelletjesochtend 12 uur alle lln vrij
Kerstvakantie

Sinterklaasviering 5 december
Wat hebben we een gezellige Sinterklaas gehad. Gelukkig konden alle kinderen en leerkrachten dit
vrolijke feest meemaken! Voor ieder kond had de Sint een cadeautje. In de hoogste groepen hadden
de kinderen Sint geholpen. Zij hadden prachtige surprises gemaakt! Tijdens de druk bezocht
surprisetentoonstelling waren de “Ahh’s en Ohh’s” vaak te horen. Veel ouders, opa’s en oma’s en
ook bewoners van de herbergier kwamen een kijkje nemen. Binnenkort komen de foto’s van dit feest
op de website.

Actie Zichtbaarheid
Op maandag 3 december hebben de meeste
kinderen van groep 3 t/m 8 hun fiets meegenomen
voor het controleren van de verlichting. Tevreden
zijn wij over het feit dat ongeveer 95% van de
verlichting in orde was. Van de overige 5 % moet in
de meeste gevallen de batterijen vervangen
worden.
Al met al kunnen we concluderen dat onze kinderen
de komende donkere periode weer zichtbaar naar school kunnen fietsen.
Groet Tijmen Terreehorst en Jeroen Vleer

Afwezigheid leerkrachten
De laatste twee dagen van deze week was het puzzelen en meten om de groepen van een leerkracht
te kunnen voorzien. Helaas is dat deze keer niet gelukt om voor groep 1-2 twee leerkrachten te
vinden. Zij waren dan ook afgelopen donderdag vrij. Vandaag konden we dankzij de hulp van onze
stagiaires en een leerkracht van obs Triangel met alle groepen gewoon starten.
We hopen dat a.s. maandag alle zieke leerkrachten en de vele zieke kinderen weer beter zijn.
Nogmaals dank voor uw medewerking om snel een opvang voor uw kinderen te regelen!

Kerstvoorbereidingen
Volgende week komen we meteen in de kerstsfeer terecht. We hebben dit jaar net twee weken om
de school in kerststemming te brengen. Diverse organisatorische zaken zijn al opgestart.
Zo gaat er de komende week een mailtje uit naar de ouders die zich via de activiteitenlijst hebben
opgegeven om aan de spelletjesochtend deel te nemen.
Mocht u zich niet opgegeven hebben voor de spelletjesochtend op vrijdag 18 december en u wilt nog
graag meedoen, dan is een mailtje naar de school voldoende. U kunt dit doen door deze
weekinfomail te beantwoorden.
Voor u is van belang om alvast te weten dat er op donderdag 20 december een gewoon lesrooster
zal plaatsvinden van 8.30-14.00 uur. Na de lunch zal groep 7 een kerstspel voor de andere leerlingen
verzorgen. Ieder heeft tussen 14.00 uur en 17.00 uur de tijd om even uit te rusten, zich feestelijk op
te tutten, e.d. Op school is er dan de ruimte en tijd om de lokalen voor de feestelijke kerstdis klaar te
maken.
Meer wetenswaardigheden of de kerstviering:
Willen alle kinderen een glazen potje zonder etiket voorzien van naam
mee nemen?

Kerstmaaltijd
Dit jaar is de inloop voor de kerstmaaltijd van 17.00-17.15 U mag uw kind
naar de eigen groep brengen. Daar is dan de gezellige maaltijd van 17.1518.30 uur. Vervolgens zal de MR voor een sfeervolle afsluiting zorgen.

Klein optreden tijdens kerstmaaltijd
In overleg met de leerkrachten kunnen de kinderen van groep 3 tot en met 8 vragen of ze tijdens de
kerstmaaltijd op 20 december een klein optreden mogen doen.

Vrijdagmorgen 21 december
’s Morgens is er van 9.00 tot 11.15 uur een spelletjesmorgen.
De schooltijden zijn voor alle leerlingen wel hetzelfde, dus van 8.30 – 12.00 uur. Alle kinderen zijn ’s
middags vrij.

WE GAAN WEER KNUTSELEN!!!!!
Thema: kerst
Wanneer: vrijdag 14 december
Waar: MFA
Voor wie: groep 1 t/m 8 (gr. 1 t/m 3 graag hulp mee)
Tijd: 14:15-15:00
Kosten: 2 euro
Graag opgeven bij henkjanjohanna@home.nl (i.v.m. inkopen knutselspullen

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 13 december 2018

Kinderkerstfeest Bonifatiuskerk Oldeberkoop
Op zondagmiddag 23 december a.s. om 16.00 uur vieren we het Kinderkerstfeest in de kerk van
Oldeberkoop. Iedereen is uitgenodigd om dit te vieren! Om 16.00 uur begint het. Het duurt ongeveer
een uur. Papa’s, mamma’s, pakes, beppes, oma’s en opa’s.. ze zijn állemaal van harte welkom om te
komen kijken. Het Kerstverhaal wordt gelezen en gespeeld, er wordt gezongen onder begeleiding van
‘Brocante’, én.. er is een lékkere traktatie! Misschien wil je ook méédoen met het Kerstspel? Als
engel, herder of herbergier wordt je dan door ons mooi aangekleed en speel je mee in de vertelling.
Geef je op (graag vóór 15 december) bij de familie De Kruijff, Willinge Prinsstraat 15, Oldeberkoop.
Een mailtje mag ook: werfdekruijff@gmail.com uur

