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Halfeestrooster
Zoals gewoonlijk is het halfeest op vrijdag en start om 08.45 uur. Uiteraard zijn alle ouders welkom om
te komen kijken. Noteer de datum van de groep van uw kind(eren) alvast in uw agenda!
03 februari
17 februari
17 maart
31 maart
07 april
12 mei
16 juni

3 TULPEN & 8 ASTRONAUTEN
5 CACTUSSEN & 7 RAKETTEN
4 MADELIEVEN 7 6 PLANETEN
½ KOALA’S & 7 SATELLIETEN
3 ROZEN & 6 STERREN
½ KIKKERS & 5 KLAVERS
4 MARGRIETEN & ?

Financiële mededeling TSO
Uit onze administratie is helaas gebleken dat er ouders zijn die een betalingsachterstand hebben met
betrekking tot TSO. U ontvangt hierover een herinneringsmail. Mocht u de openstaande bedragen nog
niet voldaan hebben in de eerste schoolweek van januari dan moeten wij helaas het overblijven voor
uw kind(eren) gaan stop zetten en zult u hiervoor een andere oplossing moeten zoeken.
DOEKOE
De DOEKOE schoolpleinactie van Coop Rijkerswoerd heeft voor ons een fantastisch bedrag van
€539,40 opgeleverd.
Hiermee kunnen we weer mooie sport- en spelmaterialen aanschaffen.
Iedereen bedankt voor uw bijdrage.
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Kerstviering 21 december
Afgelopen woensdag heeft een groepje ouders flink de handen uit de mouwen gestoken en onze
school in kerstsfeer gebracht.
Fijn dat er zoveel helpende handen waren: de school ziet er gezellig uit !!!

Op woensdag 21 december vieren we kerst traditioneel met een kerstdiner in de klas en afsluitend de
kerstmarkt.






I.v.m het opbouwen van de kerstmarkt zal het schoolplein van 11.00 tot 21.00 uur afgesloten
zijn voor auto’s.
Om 17.00 uur beginnen de klassen met het kerstdiner.Ook dit jaar wordt uw hulp weer
gevraagd bij het verzorgen van lekkere hapjes voor de kinderen .De lijsten hangen volgende
week bij de klassen.
Tussen 18.15 en 18.30 uur komen de kinderen weer naar buiten.( ouders /verzorgers kunnen
onder aan de trap de kinderen ophalen of opwachten)
Om 18.30 uur begint de kerstmarkt. Deze duurt tot ongeveer 19.30 uur.
Voor de activiteit “Grabbelton “zoeken wij kleine, leuke speelgoedjes e.d. waarmee we de ton
kunnen vullen. Deze presentjes kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Oproep ouderhulp


Tijdens de kerstmarkt zijn de leerkrachten druk bezig bij hun eigen klassenkraam. We
zoeken nog ouders die ( een uurtje) mee willen helpen bij het bemannen van de diverse
andere kramen: o.a.verkoop van glühwein of oliebollen, begeleiden grabbelton en/of andere
spelactiviteiten.

Opgeven kan per mail: m.roelofs@leadasbergschool.nl
Op donderdag 22 december hopen we uiteraard weer op veel helpende handen om de kerstversiering
weer op te ruimen. Als u mee kunt helpen, dan kunt u zich 22 december om 08.30 uur melden bij de
klas van juf Caroline/bovenaan de tribune.
Gevonden voorwerpen
Vanaf maandag 12 t/m woensdag 14 december liggen de gevonden voorwerpen weer op de onderste
treden van de tribune.
Vervanging Priscilla Vieane
In verband met de afwezigheid van Priscilla zal Catelijne Gerritsen tijdelijk haar werkzaamheden
overnemen voor de donderdagmiddag en de vrijdag.
Schoolplein op de schop
Het ontwerp voor het nieuwe schoolplein is zo goed als af én er is geld voor een eerste gedeelte van
de uitvoering: in het voorjaar gaat het plein daadwerkelijk ´op de schop´.
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Hoe komt het schoolplein eruit te zien?
Een grote zand- en waterspeelplek met pomp, een klim- en glijheuvel, ruimte om met losse sport- en
spelmaterialen te spelen, ruimte voor voetbal en andere (bal)sporten, een chillplek die leerlingen zelf
mogen bedenken, bewegend leren op de trappen, een klimmuur, grote bomen voor schaduw,
(fruit)struiken en een fruitbomenlaantje... Op deze schets zie je hoe het schoolplein er ongeveer uit
gaat zien:

Natuurlijk spelen in het bos
Ook de plannen voor een natuurlijke speel- en ontdekplek in het bos beginnen vorm te krijgen. Doordat
we in het bos met verschillende partijen te maken hebben, vraagt dat wat meer tijd. Met eigenaar
Staatsbosbeheer en de gemeente Arnhem is inmiddels besproken wat er wel en niet mag in het bos.
Binnenkort bespreken we ons ontwerp met de beheerder van het bos (niet de eigenaar) om ervoor te
zorgen dat de speelplek en de beheeractiviteiten elkaar niet in de weg zitten.
Hieronder een grove schets van de plannen voor het bosgebiedje:
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Om kosten te besparen, is de hulp van ouders erg welkom. Dus heb je tijd en zin om in het voorjaar je
handen uit de mouwen te steken, dan horen we het graag! En mocht je ideeën hebben over
financieringsmogelijkheden, laat het weten!

Jeugdland Instuif
Het klinkt nog wel heel ver weg maar de plannen voor de organisatie van de instuif in de
zomervakantie van 2017 zijn inmiddels definitief. Hieronder informatie zodat u er eventueel rekening
mee kunt houden met het plannen van uw eigen vakantie.

Winterspelen ArtEZ
Op 7 en 8 januari is het weer zover, De Winterspelen zullen voor de zesde keer plaats vinden in het
Kröller-Müller Museum en Museum Arnhem! Maar wat is dat nou eigenlijk, De Winterspelen? De
Winterspelen is een tweedaags festival speciaal ontworpen voor het hele gezin.Tijdens “De
Winterspelen” is het museum een plek vol activiteiten, gezelligheid en vooral leuke ontdekkingen! Het
thema van dit jaar is ‘Waar breek jij je hoofd over?’. Gebruik al je fantasie in de gangen, laat je
hersenen kraken door de filosofische vragen en laat je verrassen door de beweging die in schilderijen
zit! Ben jij misschien de missende connectie voor Museum en het Kröller-Müller Museum? Zo heb je
het museum nog niet eerder beleefd! Kom je ook? Neem je papa, mama, opa, oma, broertje, zusje,
buurman of buurvrouw mee en kom plezier maken in het museum!
De Winterspelen vinden plaats op zaterdag 7 en zondag 8 januari in het Kröller-Müller Museum en
Museum Arnhem van 11:00 tot 16:00.
www.facebook.com/DeWinterspelen
www.instagram.com/dewinterspelen
winterspelen2017@gmail.com
Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo
www.krollermuller.nl

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87
6812AA Arnhem
www.museumarnhem.nl
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