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NOG EVEN TER HERINNERING…
Donderdag 19 december is er in alle groepen een kerstbuffet. We willen u als
ouders vragen kleine hapjes te maken voor dit buffet.
Donderdagmorgen moeten de kinderen bord en bestek meenemen.
’s Middags zijn de kinderen vrij.
We gaan eten van 17.30-18.30 uur. Vanaf 17.15 uur
kunt u uw kind, en eventuele hapjes, naar de klas
brengen en de aankleding bewonderen.
Na het eten is er een lichtjeswandeling uitgezet met
onderweg verschillende verrassingen. Deze wandeling
lopen de kinderen met
hun eigen juf. Denkt u aan 2 AA-batterijen?
De ouders kunnen vanaf 18.45 uur op het schoolplein onder het genot van een
glaasje glühwein of warme chocolademelk op de kinderen wachten.
We verwachten de kinderen rond 19.00 uur terug bij school

KERSTKAARTJES
Net als vorig jaar mogen kerstkaartjes niet meer op school worden uitgedeeld.

KERSTVAKANTIE
De kerstvakantie is van vrijdag 20 december om 12.00 uur tot maandagmorgen 6
januari 8.30 uur.

STUDIEMIDDAG, LEERLINGEN VRIJ
Alle leerlingen zijn dinsdag 21 januari om 12.00 uur vrij.
De leerkrachten hebben een studiemiddag. Zij volgen een cursus Kindgesprekken.
In het nieuwe schoolplan is opgenomen dat we deze gesprekken gaan voeren om
nog beter te kunnen aansluiten op de (leer)behoeftes van onze leerlingen.

WELKOM EN VEEL SUCCES!
We heten Wieke en Amina van harte welkom op school en wensen hen een fijne
Gijminktijd!

OUD PAPIER
We verwachten de ouders van groep 5 op zaterdag 4 januari om 9.00 uur op
school om te helpen met de inzameling van het oud papier.

Agenda
januari
21 december
t/m
5 januari
Vakantie
4 januari
Oudpapier
ouders
groep 5
21 januari
12.00 uur vrij
i.v.m.
Studiemiddag
23 januari
Groep 1/2
Naar de bieb
28 januari
Musical
groep 8
(30, 31
januari
Vrij i.v.m.
staking?)
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Mocht u niet kunnen wilt u dan a.u.b. ruilen met iemand anders of iemand anders
in uw plaats vragen. Dan helpt u er aan mee dat iedereen op tijd klaar kan zijn. Als
u niet komt, moeten andere ouders langer helpen. En vele handen …….
De opbrengst van het oudpapier gaat natuurlijk niet alleen naar de bijdrage voor
de schoolreizen, dus mensen die ons komen helpen zorgen er samen voor dat we
veel leuke, anders onbetaalbare, dingen voor uw kind kunnen doen.

Wij
feliciteren!
1 januari
Ghaith

NATIONALE VOORLEESDAGEN
De Nationale Voorleesdagenzijn van woensdag 22 januari t/m 1 februari. Ons
programma is nog niet bekend. Wel weten we al dat groep 1/2 donderdag 23
januari een bezoek brengen aan de bieb.

WATERLESSEN
Voor de leerlingen van groep 1/2 wordt er woensdag 29 januari voorgelezen uit
een toepasselijk prentenboek tijdens de Nationale Voorleesdagen.
Groep 4/5 (woensdag 22 januari) en groep 6/7 (woensdag 29 januari) krijgen
aan de hand van een waterboekje les over watergebruik met de boodschap om
korter en minder heet te douchen.

5 januari
Blazej
11 januari
Suus
12 januari
Max
15 januari
Juf Irene

MUSICAL GROEP 8
Dinsdag 28 januari a.s. gaan alle kinderen
overdag kijken naar de musical ‘Het dak
er af’ van groep 8.
’s Avonds is voor alle ouders en belangstellenden de mogelijkheid te komen kijken. Ook de leerlingen kunnen ’s avonds
natuurlijk met hun ouders meekomen.
Voor te jonge kinderen zal de voorstelling waarschijnlijk iets te lang zijn.

Groep 8 presenteert:

Het dak er af
Datum: Dinsdag 28 januari 2018
Aanvang: 19:00 uur
Zaal open: 18:30 uur
Kaartverkoop: vanaf 21 januari in de hal
voor en na schooltijd
Pijs: 2,50 (in de pauze is er een verloting
De opbrengst van de kaartverkoop is
voor de schoolreis van groep 8.

16 januari
Jens
19 januari
Teun
21 januari
Davina
22 januari
Sophie
23 januari
Veerle
25 januari
Ary
29 januari
Wieke
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STAKING
30 en 31 januari is er weer een staking gepland. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of de school die dagen
dicht gaat. We melden het hier vast, zodat we u er niet mee overvallen.
In het nieuws staan veel positieve geluiden over geld dat er bij is gekomen bij de onderhandelingen, maar in feite was dit geld al beloofd, maar nog niet uitbetaald.

ALLEEN NAAR BINNEN
Eén van onze daltonkernwaarden is ‘zelfstandigheid’.
We willen alle ouders vanaf groep 2 vragen hun kind alleen naar binnen te laten gaan. Kinderen kunnen vaak
meer dan we denken. Ouders kunnen op het plein afscheid nemen. Zo krijgen de kinderen weer een stukje zelfstandigheid. Natuurlijk mag u als ouder mee naar binnen als u de leerkracht iets moet vertellen, maar vaak kan
uw kind zelf ook al heel goed een boodschap overbrengen.
Omdat het voor de deur van het lokalen steeds erg druk is, vragen we ouders in de hal of buiten afscheid te nemen, zodat de ingang naar het lokaal vrij blijft.

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS
De open dagen in onze regio:
De Waerdenborch in Goor op 31 januari 2020
Reggesteyn in Rijssen op 22 januari 2020
Twickel in Delden op 22 januari 2020
Op de website van de desbetreffende school vindt u de exacte tijden e.d.

VOORUITKIJKEN NAAR FEBRUARI
Zaterdag 1 februari
Dinsdag 11 februari
14 februari t/m 23 februari

Oudpapier ouders groep 4
Juffendag
Vrij en vakantie

