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Kerstviering

Inpectiebezoek

Aanstaande donderdag 19 december vieren wij de Kerst bij ons op
school. Samen met de kinderen hebben we nagedacht over wat
we voor elkaar willen maken voor het kerstbuffet, waarvan we
gaan genieten in de eigen klas.
De lijsten zijn inmiddels ingevuld en de gerechten kunnen om
17.00 uur meegenomen worden naar school. Als de buikjes gevuld
zijn en de het toetje wat door de OV geregeld wordt genuttigd is,
dan zullen wij rond 18.00 uur met alle kinderen een wandeltochtje
maken door het dorp. Met de zelfgemaakte lampionnen willen wij
alle mensen die wij tegenkomen fijne feestdagen toewensen.

Ik heb u donderdag gemaild over de
(positieve) bevindingen van de
onderwijsinspecteur.
We hebben van veel ouders complimenten
gekregen en felicitaties.
Daarvoor natuurlijk onze dank!

Wij verwachten 18.30 uur terug te zijn op school waar wij u
ontmoeten en tezamen nog wat liedjes zingen en kunnen
luisteren (met dank aan de vader van Genayro uit groep 2!)
Uiterlijk 19.00 uur zullen we de avond afsluiten en kunnen de
ouders de kinderen in de klas ophalen.
In tegenstelling tot andere jaren hoeven de leerlingen geen bord,
beker of bestek mee te nemen. De Oudervereniging heeft deze
aangeschaft zodat we er allemaal gebruik van kunnen maken!

Bibliotheek Rivierenland
De bibliotheek in Tiel verzorgt naast
de uitleen van boeken ook activiteiten
voor kinderen en informatieve bijeenkomsten voor ouders.
Zo ook 23 januari a.s. over
leesproblemen en dyslexie (15.30 17.30 uur).

Vrijdag na de kerstviering
Dit schooljaar gaan we de vrijdag na de kerstviering gewoon tot
14.15 uur naar school.
Dit geldt alleen voor de groepen 3 t/m 8, want groep 1/2 is vrij.
Wellicht dat dit volgend schooljaar weer anders is, maar voor dit
schooljaar liggen deze uren zo vast.
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Vakantie
We vragen u weer tijdens de vakantie een
oogje in het zeil te houden op ons plein en
gebouw. Bij ongenode gasten graag de
politie bellen, ook bij hangjeugd op het plein.
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