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AGENDA WEEK 49
maandag

06 december

dinsdag

07 december

woensdag

08 december

donderdag

09 december

vrijdag

10 december

zaterdag

11 december

maandag

13 december

dinsdag

14 december

woensdag

15 december

donderdag

16 december

vrijdag

17 december

maandag

20 december

dinsdag

21 december

Klaeterinfo mee

woensdag

22 december

Kerstknutselochtend Kerstviering

donderdag

23 december

vrijdag

24 december

Klaeterinfo mee

Oud papier
AGENDA WEEK 50

AGENDA WEEK 51

Alle kinderen om 12:15 uur uit

Oudergesprekken
Van een aantal ouders kregen we de vraag of er in deze periode geen oudergesprekken
plaatsvinden. Als school hebben we gemerkt dat de gesprekken die in deze tijd van het jaar gevoerd
werden, niet altijd noodzakelijk waren voor alle ouders. Wij willen liever gesprekken voeren naar
behoefte. Het kan dus best zijn dat er ouders zijn die nog vaker een gesprek zouden willen hebben,
of juist ouders die 1 of 2 keer voldoende vinden. Daarom zouden wij het heel fijn vinden, dat als
jullie een gesprek willen over je kind, omdat je graag wilt weten hoe het gaat op school, je even
contact opneemt met de leerkracht om een gesprek in te plannen. Dit kan dus zo vaak als je wilt.
Natuurlijk nemen wij altijd contact met jullie op als het leren van je kind enige aandacht vraagt.

Kerstknutselochtend

Klaeterinfo

Woensdag 22 december gaan we weer met de kinderen aan het knutselen. Jammer genoeg kan er
net als afgelopen jaar geen beroep worden gedaan op ouders om te helpen. Maar wij gaan er alles
aan doen om er weer een grandioze ochtend van te maken.

Kerstviering
Woensdag 22 december houden we ons jaarlijkse kerstmaal op school. Hoe laat we gaan beginnen
weten we op dit moment nog niet precies, maar we houden jullie op de hoogte.
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Oud papier
Zaterdag wordt het oud papier weer gehaald. Misschien is het wel een goed idee om samen met
degene waar je de route mee rijdt, even af te spreken hoe jullie het gaan doen ivm de
coronamaatregelen.

11-12-2021

Route 1
Route 2
Route 3

E. Koopmans 432388 / M. Koopman 0625481105
Spruijt 432323/Hassing 06-29454868
Koning 06-12630124 / Waaijer 06-48468071

Afgelast uitje…..
We zouden met de hele school gaan zwemmen voor de kerstvakantie, maar dit hebben we moeten
afzeggen. Ook vorig jaar kon het niet doorgaan, maar we blijven optimistisch en hopen dat het
volgend jaar wel weer kan.

Kerstvakantie
Vrijdag 24 december gaan alle kinderen om 12:15 uur uit. En dan kunnen ze heerlijk gaan genieten
van de kerstvakantie en zien wij ze pas weer terug op maandag 10 januari.

Alvast noteren
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