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Geachte Ouders/Verzorgers,

Nieuws en mededelingen
Wijziging in de kerstviering

Gezien de weersvoorspelling zien we ons genoodzaakt om het buitengedeelte, samen met u als
ouders, te laten vervallen.
We hebben helaas zelf geen gemeenschappelijke binnenruimte waarin iedereen inpast.
De kinderen worden om 17.00 u. op school verwacht voor het kerstdiner en tegen 18.30 u.
kunnen ze weer worden opgehaald.
Desalniettemin maken we er een sfeervol en gezellig gourmetfeest van.
Godsdienst
Vrijdag aanstaande komt de godsdienstles te vervallen.
Margedagen
Dinsdag 10 januari is er een ingelaste margemiddag in verband met een ingelaste vergadering
voor teamleden over de toekomstige huisvesting.
Woensdag 11 januari staat er ook een margedag gepland. (was reeds aangekondigd)
Naschoolse activiteiten
Na de kerstvakantie gaan we iedere donderdagmiddag van 15.00 u. - 16.30 u. een naschoolse
activiteit organiseren. De ene week zal dit voor de groepen 1 t/m 4 zijn en de daaropvolgende
week voor groep 5 t/m 8. De kinderen krijgen eerst een beetje drinken en daarna is er iets leuks
te doen, dat kan een knutselactiviteit zijn, maar ook techniek, sport of iets anders. Kinderen
kunnen zich vooraf inschrijven op school. Deze week krijgen ze nog een brief mee naar huis met
uitgebreide informatie. Juf Ingrid Doling gaat deze middagen verzorgen.
Er zijn voor u als ouder geen kosten verbonden aan deze middagen. We verwachten wel van de
kinderen dat wanneer ze zich opgeven, zij ook aanwezig zijn. Ze blijven dan ook gedurende de
hele activiteit bij de naschoolse groep.
Gymnastiek
Na de kerstvakantie tot aan de zomervakantie hebben de gemeente Delfzijl, Marenland en het
Huis voor de Sport een vakleerkracht gymnastiek beschikbaar gesteld voor de groepen 3 t/m 8
(1 uur p.w. per groep). Onze nieuwe gymnastiekmeester wordt Sjaak Leeman. Hij neemt ook de
sportactiviteiten na schooltijd van meester Danny Schudde over.
Voor de school betekent dit dat vanaf donderdag 19 januari het volgende:
8.15 u. - 9.15 u. : groep 1 en 2 (Juf Adinda)
9.15 u. - 10.00 u. : groep 3 en 4 (Meester Sjaak)
10.15 u. - 11.00 u. : groep 5 en 6 (Meester Sjaak)
11.00 u. - 11.45 u. : groep 7 en 8 (Meester Sjaak)
Aan alle overige gymuren verandert niets.

Van de ouderraad

Oud papier
14 december 2017 staat de oud papiercontainer weer op de parkeerplaats bij het voetbalveld en
daarbij zijn de volgende personen ingedeeld om te helpen.
9.00 uur tot 10.30 uur: Gina Kamminga/Grietje
10.30 uur tot 12.00 uur: Hennie de Wolde
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, wilt u dan zelf voor vervanging zorgen en dit dan aan mij
doorgeven, Grietje van der Hart 06-22043691

Agenda

22-12: kerstviering; 17.00 u. – 18.30 u. (zelf bord en bestek)
26-12 t/m 06-01: kerstvakantie
9-1: gezamenlijke OR-vergadering (voorzitter/ penningmeester/secretaris)
10-1: margemiddag. 11.45 alle leerlingen vrij
11-1: margedag voor de leerlingen, studiedag voor de leerkrachten
11-1: meeloopdag voor groep 8 op het Dollard College, zie mail meester Barry
12-1: gezamenlijke MR-vergadering
23-1: gezamenlijke ouderinformatieavond, 20.00 op De Munte

Iedereen hele fijne feestdagen gewenst en een goed 2017!

