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Agenda
19 december
20 december
21 dec. t/m 6 jan.

11 december 2018
17 juli 2017

Kerstfeest in de kerk
Studiedag (leerlingen vrij)
Kerstvakantie

SOVA-Trainingen
Er zijn afspraken gemaakt over individuele sova traningen
voor kinderen op de Trapeze die dat nodig hebben.
Helaas hebben we door ziekte van de trainer, juf Joscha, tot nu
toe geen individuele SOVA-trainingen kunnen geven.
Omdat later bleek dat haar afwezigheid langer duurt, zijn we op
zoek gegaan naar vervanging.
Zoals het er nu naar uitziet zullen de trainingen in ieder geval
direct na de kerstvakantie starten, maar mogelijk al in
december.
De trainingen worden gegeven door een vaste leerkracht bij
ons, die de kinderen kent: juf Debby leerkracht groep 7.

Kerstviering
De school wordt in kerstsfeer gebracht, nu kunnen we ons
voorbereiden op het naderende kerstfeest.
Op woensdag 19 december vieren wij het Kerstfeest op school
en in de kerk.
Dit jaar gaan we op school een kerstbrunch houden. Het is de
bedoeling dat de leerkracht met de groep iets lekkers gaat
klaarmaken. Dit wordt helemaal geregeld door de leerkrachten,
u hoeft hiervoor niets mee te nemen of klaar te maken.
Op deze dag houden we de normale schooltijden aan.
’s Avonds vieren we samen het Kerstfeest in de kerk van de
Pinkstergemeente Immanuel, Medanstraat 32-34 in Haarlem
(Indische buurt), net als 2 jaar geleden.
Het begint om 18.30 uur. Vanaf 18.00 uur gaan de deuren van
de kerk open.
Tijdens deze Kerstviering staan we stil bij de geboorte van
Jezus, maar we willen ook graag onze gedachten laten uitgaan
naar degenen die het in deze tijd erg moeilijk hebben, zoals de
(eenzame) ouderen. Aan het eind van de viering zal er dan ook
een collecte plaatsvinden voor het

Tevredenheidspeiling
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons
onderwijs is voor ons erg belangrijk.
Het is voor onze school heel belangrijk om te weten wat u
belangrijk en plezierig vindt aan onze school, èn op welke
punten verbetering plaats zou moeten vinden. Daarom heeft u
via de mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de
tevredenheidspeiling.
Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel
mogelijk ouders meedoen aan het onderzoek.
Daarom willen we u vragen, indien u dit nog niet gedaan heeft,
alsnog deel te nemen aan de tevredenheidspeiling.
Dit kan tot vrijdag 14 december.

Gevonden voorwerpen
Het komt regelmatig voor dat er kleding op school achterblijft.
Heel vaak komen ouders of kinderen deze spullen weer
ophalen. Er blijft echter ook heel veel achter. De bak met de
kleding wordt op dit moment te vol.
Kom voor 19 december kijken of
er nog iets van uw kinderen bij ligt.
Na deze datum zal alle kleding
naar een inzamelingspunt worden
gebracht.

Extra informatie hierover kunt u vinden op:
https://www.ouderenfonds.nl/
Na de viering biedt de ouderraad u nog een heerlijk kopje warme
chocomel en kerststol aan.
De viering duurt tot ongeveer 20.00 u.
Op donderdag 20 december heeft het team nog een studiedag,
de kinderen zijn dan vrij en hebben dus na de viering al
kerstvakantie.

Sint Nicolaas
Het was een mooi feest!
Sint en zijn Pieten werden op het plein door alle leerlingen luid
toegezongen. Hierna ging het feest voor de leerlingen uit
onderbouw verder in de gymzaal. De leerlingen hebben de Sint
geholpen met het bakken van diverse lekkernijen, dit alles werd
door de Pieten gekeurd. Sint Nicolaas was zeer onder de indruk.
De bovenbouwleerlingen gingen naar hun eigen lokalen om
daar de surprises uit te pakken.
Gelukkig had de Goedheiligman hierna nog tijd om bij alle
groepen langs te gaan om ook daar cadeautjes langs te
brengen.

