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VERVROEGDE KERSTVAKANTIE
Helaas moesten we afgelopen vrijdag de school sluiten en zullen we
misschien na de kerstvakantie over moeten stappen op online onderwijs.
U ontvangt via Parro of via de mail informatie over deze online lessen van
de leerkracht van uw kind. Natuurlijk hopen we dat we de kinderen op
maandag 10 januari gewoon live in de klas mogen ontvangen.

OUD PAPIER
Op zaterdag 8 januari zijn de ouders van groep 5 aan de beurt om oud
papier te verzamelen. De container staat aan de Deldensestraat. De inzameling is van 9.00 uur tot 12.00 uur. De indeling van deze ochtend staat
in Parro, hierin kunt u zien hoe laat u aan de beurt bent.
De volgende inzameling is zaterdag 5 februari. Het is dan de beurt aan de
ouders van groep 4.

KERSTVAKANTIE
De kerstvakantie duurt tot maandag 10 januari 2022

SCHOOLREISJES
De schoolreisjes voor dit schooljaar zijn besproken en hopelijk kunnen die
doorgaan.
Groep 1 en 2 gaat op 20 april naar het Giga konijnenhol, kosten € 24
Groep 3, 4, 5 en 6 gaan op 3 juni naar Ouwehands Dierenpark, € 30
Groep 7 gaat op 9 mei survivallen bij de Wilgenweard . Kosten € 32
Groep 8 gaat naar Heino op kamp op 6,7en 8 juli. Kosten n.t.b.
Wij verzoeken u het bedrag nog niet over te maken, omdat we niet weten
of de schoolreisjes door kunnen gaan in verband met Corona.

WELKOM EN VEEL SUCCES!
We heten Bernardien Nijhof en Ace van harte welkom op school en wensen hen een fijne Gijminktijd!

MUSICAL GROEP 8
De eindmusical ‘Sabotage op het Spoor’ stond gepland voor 25 januari.
We gaan dit verplaatsen naar een later moment. Zodra we meer weten,
brengen we u hiervan op de hoogte.

Agenda
januari
24 december tot
10 januari
Kerstvakantie
8 januari
Oudpapier
Groep 5
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REST ONS NOG U ALLEN TE WENSEN…

Wij
feliciteren!
5 januari
Blazej en Julia
8 januari
Ace
12 januari
Max
16 januari
Jens
19 januari
Teun

..EN EEN GELUKKIG & ZORGELOOS 202 2!

22 januari
Sophie
23 januari
Veerle
29 januari
Wieke
31 januari
Michalina

