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Kalender
Maandag 9 januari
Woensdag 25 jan
25 januari t/m 4 februari
Vrijdag 27 januari
Woensdag 1 februari

Eerste schooldag na de kerstvakantie
Voorleesontbijt
Voorleesdagen
Groep 1 vrij
Groep 1 vrij

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 & ?

De kerstvakantie gaat in op vrijdag 23 december om 12.00 uur en we starten weer op
maandag 9 januari.
Opbrengst van de kerstmarkt
De totale opbrengst van de kerstmarkt is €850
We mogen trots op elkaar zijn dat we zo’n mooi bedrag voor de Jerome Damey foundation bij elkaar
hebben gekregen.
Iedereen bedankt voor jullie inzet.
Meer over deze foundation kunt u bekijken op hun website.
http://www.jeromedamey-foundation.nl/
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Uitreiking van de prijzen van de kerstmarkt
Meaghan van de Koala’s heeft geraden hoeveel nietjes er in de kerstkrans zaten.
Jessie van de Cactussen heeft een vogelhuisje gewonnen omdat zij de opbrengst van de kerstmarkt
heeft geraden.
Lotte van de Satellieten heeft het aantal M&M’s geraden die in de pot zaten.

Gezamenlijk lied voor Meester Kees.
Voorafgaand aan het afscheid van Meester Kees is hij door het team en alle leerlingen toegezongen
met een speciaal lied.
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“Wie neemt het stokje over”
“Na enkele jaren de vitrinekast ingericht te hebben aan het thema wat op dat moment actueel
was bij de kleutergroepen op school, hebben we besloten het stokje over te dragen.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe, creatieve en inspiratievolle ouders/verzorgers die het leuk vinden
om iedere 4 a 6 weken de vitrinekast in te richten. Daarbij is het zeer wenselijk om minimaal met z’n
tweeën te zijn. Maar drie geeft de mogelijkheid om elkaar af te wisselen en op te vangen als iemand
een keer niet kan.
Lijkt jou dit iets? Laat dit dan weten door contact op te nemen met Caroline Zwanenburg, groep 1/2
Kangoeroes.
Groet, de vitrinekast werkgroep”
Wij bedanken de ouders van de werkgroep hartelijk voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren en
hun schitterende creaties.

Arnhemia Eagles
Woensdag 7 , donderdag 8 en vrijdag 9 deember hebben alle groepen een basketball clinic gehad,
verzorgd door de Arnhemia Eagles.
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie over deze vereniging en wat de mogelijkheden zijn.

Namens het team wensen we jullie allemaal een gezellige kerst en een
fantastisch 2017 toe en geniet van je vakantie!!
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