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Sint
Sinterklaas is inmiddels al weer afgereisd naar Spanje, maar
we waren blij dat we hem dit jaar weer mochten ontvangen
op de Waayer. De moeder van Neo, Natasja Buijs heeft weer
foto’s van alle blije gezichtjes gemaakt. Binnenkort staan ze
op de website.
We danken de ouders van de oudervereniging die de school
passend hadden aangekleed én inmiddels ook weer in
kerstsfeer hebben gebracht. Het ziet er bij ons hartstikke
gezellig uit!

Kerstviering
Donderdag 22 december vieren we kerst op school. We hebben een normale schooldag tot
14.15 uur.
’s Middags verzamelen we om 17.00 uur in de klas en gaan dan met de kinderen in hun
eigen klas eten. Ook dit jaar willen we vragen of u mee wilt helpen met het verzorgen van
het kerstdiner. De leerkrachten van de klassen maken (samen met de kinderen) een
intekenlijst met van alles wat de kinderen graag willen eten. Hierop kunt u uw naam
invullen bij datgene, dat u wilt verzorgen voor het kerstdiner. Dinsdag 13 december hangen
we deze lijsten op. Om ervoor te zorgen dat we geen eten weg hoeven te gooien, vragen wij
om de aantallen aan te houden die op de lijst vermeld staan. Alvast heel erg bedankt voor
de hulp! Vanaf 18.15 uur bent u welkom op school in het dorpshuis om het kerstfeest mee
te vieren. Er staat een lekker winters drankje voor u klaar. De kinderen zullen per groep
een lied zingen op het podium. Tijdens de optredens blijven de kinderen bij hun eigen
leerkracht. Als alle liedjes geweest zijn, mogen de ouders de kinderen in de klas ophalen.
De kerstviering is om 19.00 uur afgelopen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind ’s ochtends een bord,
beker en bestek mee naar school neemt voor het
kerstdiner? Het eten dat u heeft gemaakt, kunt u om 17.00
uur mee de klas in nemen.
Vrijdag 23 december gaan de kinderen tot 12.00 uur naar
school; alleen groep 1/2 is deze dag vrij. Daarna mogen we
allen genieten van twee weken kerstvakantie. Op maandag
9 januari heten we u weer welkom op school. Wij wensen u
allen heel fijne feestdagen.

Leerplicht
De leerplichtambtenaar is bij ons bezoek geweest en heeft gekeken naar de aanvragen voor
verlof en het toekennen ervan. De vraag vanuit de gemeente aan alle scholen is om
kritischer te zijn in het toekennen van verlof buiten de schoolvakanties. Dat deden we al en
zullen we ook blijven doen. Ons aanvraagformulier is aangepast. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u een brief vanuit de leerplicht met meer informatie en een vernieuwd
verlofformulier.
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Vriendenlijst
Corrie Boudewijn van de oudervereniging heeft voor u de vriendenlijst weer herzien,
waarvoor hartelijk dank! In de bijlage de nieuwste versie.
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Kerstviering 17.00- Groep 1/2 vrij
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Welkom terug!
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Dansles groep 1-6

Groep 1-2 vrij
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