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Sinterklaasviering woensdag 5 december
Sinterklaas heeft ons laten weten dat wij hem dit jaar buiten mogen ontvangen.
Vanaf 8.30 uur is er gezellige muziek op het kleine plein van de hoofdvestiging.
Na een gezamenlijke pietendans zal Sint vanaf de achterkant van het grote plein aankomen.
Bij slecht weer vindt de opening in het speellokaal van de hoofdvestiging plaats.
Voor de viering nog enkele belangrijke mededelingen:
 De kinderen van cluster 4 verzamelen in het speellokaal van de hoofdvestiging.
De overige groepen verzamelen in hun eigen lokaal. Omdat we om half negen meteen
naar buiten gaan voor de ontvangst mogen alle kinderen hun jas bij binnenkomst
aanhouden.
 De kinderen van cluster 4 starten op de hoofdvestiging. Aan het einde van de dag
mogen zij op het WOC weer worden opgehaald.
 U bent van harte welkom om bij de ontvangst aanwezig te zijn. Wij willen u wel
vriendelijk verzoeken om aan de rand van het kleuterplein te gaan staan.
Na ontvangst van de Sint zal de leerkracht met de kinderen weer naar binnen lopen.
Het is niet de bedoeling dat u nogmaals met uw kind naar binnen loopt om afscheid te
nemen.
 De kinderen van cluster 5, 6, 7 en 8 mogen vanaf 8.15 uur hun surprise naar boven
brengen in de eigen groep. Daarna gaan zij tot 8.30 uur weer naar buiten.
Er zullen leerkrachten op het plein aanwezig zijn om de kinderen op te vangen.
 Het groepscadeau voor cluster 5 t/m 8 is een bioscoopbezoek.
 Op deze dag zijn er enkele versnaperingen; maar uw kind moet wel eten en drinken
meenemen voor de kleine en grote pauze.
 De voordeur van de hoofdvestiging is afgesloten. Wij verzoeken u vriendelijk om de
achteringang (over het plein) te gebruiken.
 Het zou fijn zijn als alle kinderen van cluster 1 t/m 4 een grote plastic tas mee naar
school brengen voor alle werkjes.
 Wij hopen dat iedereen bij het naar binnen gaan rekening wil houden met de extra
drukte. Dus wees op tijd!
 Alle kinderen gaan om 14.00 uur naar huis.
 Op 6 en 7 december hebben de kinderen vrij in verband met studiedagen.
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe!

Personeelsnieuws:
Helaas gaan we aan het eind van dit kalenderjaar afscheid nemen van een aantal leerkrachten.
Juf Jaimy gaat weer aan de slag in het welzijnswerk, juf Yvonne kiest ervoor om weer in de
vervangingspoule van de Stichting Robijn te gaan werken en juf Dianne heeft een baan
gevonden dichter bij haar woonhuis.
Juf Tessa van Santen zal na de kerstvakantie op donderdag en vrijdag in groep 5a komen
werken en juf Kim zal op woensdag en vrijdag in groep 8a de lessen verzorgen.
De lesgevende taken van Kim in groep 3b worden overgenomen door juf Marielle Jelsma
(maandag, dinsdag en één keer om de twee weken op woensdag).
Juf Judith komt na de kerstvakantie ook weer terug van haar bevallingsverlof en zal op
maandag, dinsdag en donderdag gaan werken.
Juf Elly komt a.s. woensdag weer even op bezoek. De eerste weken van bestralen zijn goed
verlopen. Eind december is zij klaar met de behandeling.
Meester Rahmi verwacht binnenkort een tweede kind.
Kerststukjes
Op vrijdagmiddag willen de groepen 3 t/m 6 kerststukjes maken met de kinderen. Mocht u nog
materialen hebben die we hierbij kunnen gebruiken - te denken valt aan groen, oase,
kerstballen etc. - dan kunt u deze inleveren bij één van de leerkrachten.
Opslag kerstbomen
De afgelopen jaren hebben we gebruik kunnen maken van de opslag van de heer Van Sijl.
Helaas is deze ruimte voor het komend jaar niet meer beschikbaar. Wij zijn daarom op zoek
naar een nieuwe opslag voor onze kerstbomen. Mocht u plek hebben of iemand weten die
mogelijk ruimte heeft om de kerstbomen op te slaan dan kunt u dit melden bij de directie.
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van december is: Praten op de juiste toon vinden wij hier heel gewoon! En de
pestposter: Vrolijk Kerstfeest: Iedereen hoort erbij!
Agenda november
5
december
6 en 7
december
10
december
11
december
12
december
20
december
21
december
22 december t/m 7 januari

Bezoek Sinterklaas en aansluitend versiering opruimen
Studiedagen, alle kinderen vrij!
Versieren voor kerst
Inzameling oud papier
DARA Europe inzameling
Kerstdiner, alle kinderen ’s middags vrij
Kerstmusical door cluster 7
Kerstvakantie

Vakanties 2018-2019
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari
Zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
Woensdag 29 mei t/m zondag 2 juni
Zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

Studiedagen 2018-2019
Donderdag 6 december en vrijdag 7 december
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 maart en dinsdag 5 maart (aansluitend aan de krokusvakantie)
Vrijdag 19 juli (voorafgaand aan de zomervakantie)
Vrijdag 5 juli zijn alle kinderen vanaf 11.30 uur vrij (’s ochtends wennen de kinderen in de
nieuwe groep)
School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u schoolshirts per stuk nabestellen.
Het shirt is gemaakt van 100% polyester en bevat het schoollogo aan de voorkant én de
schoolnaam op de achterkant. U kunt het shirt voor uw zoon/dochter bestellen op de volgende
pagina: https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/de-torenuil. Bestellingen die op werkdagen
vóór 22:00 worden gedaan worden de volgende dag afgeleverd.

