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Beste ouders,
En dan is het gewoon weer
kerstvakantie. We sluiten vandaag 2019
met elkaar af en kijken terug op mooie
en verdrietige momenten. Nu gaan we
allemaal uitrusten en we maken ons
daarna weer klaar voor de tweede helft
van het schooljaar.
Namens het team wens ik iedereen een
heerlijke kerstvakantie en we zien
iedereen graag weer terug op 6 januari!
Met vriendelijke groet,
Dorine de Jong

Celine
Onze nieuwe collega Celine is geveld
door een hevige griep en een
longontsteking. Het was heel sneu voor
haar en groep 8 dat ze de laatste weken
van het jaar moest missen. We hopen
dat ze snel opknapt en er weer is!

Staking
Ondanks het onderhandelaarsakkoord
over een nieuwe CAO is de landelijke
staking op 30 en 31 januari nog niet van
de baan. Na de vakantie laat ik u weten
of wij meedoen met de staking.

Kinderpostzegels
In september gingen alle groepen 8 van
Nederland weer langs de deuren om
kinderpostzegels te verkopen. Voor
(pleeg)kinderen die het minder hebben,
dit jaar was het hoofdthema dakloze
kinderen.
In totaal is er door alle groep achters
van Nederland 8,2 MILJOEN opgehaald.
Wow!!
En wat een toppers zitten er in groep 8
van onze school!! Want zij hebben met
19 kinderen €3059,- samen opgehaald!!
Niet te geloven hé, super knap!
Het lokale doel waar de kinderen voor
liepen was zoals u wellicht nog wel
weet, het magazijn voor pleegkinderen
in Woudenberg en omstreken. Waar
pleeggezinnen terecht kunnen om
spullen te lenen voor hun pleegkinderen
die halsoverkop op de stoep staan.
Dinsdag 26 november jl. zijn we naar
stichting je mag er zijn gegaan om de
cheque te overhandigen aan de
eigenaresse. En wát was zij verrast door
het bedrag!
Ze kreeg een cheque in haar handen van
Bryan, die eerst een mooi officieel

praatje hield en daarna de cheque
overhandigde van €770,-.
Lieve kinderen van groep 8, hartelijk
bedankt voor jullie goede lopen en
verkopen! Wat waren jullie enthousiast
erg leuk. Kinderpostzegels is door
kinderen vóór kinderen en dat hebben
jullie zeker waar gemaakt! Namens
stichting je mag er zijn en alle
pleegkinderen en pleegouders een dikke
duim van mij!
Suzanne van Ravenhorst

Groep 1-2
Onze groep 1-2 is gegroeid tot
inmiddels 30 kinderen en na de
kerstvakantie zullen er nog meer
kleuters instromen. Ons bestuur heeft
als norm dat we bij een aantal van 35
mogen splitsen. We merkten echter
dat de groep best druk en vol werd.
Mede door een brief die de ouders van
groep 1-2 hebben gestuurd gaan we
nu toch de groep splitsen. Vanaf
maandag 6 januari zal Gina Rek de
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag groep 1 onder haar hoede
nemen en Arine Donkersloot op
donderdag. Els en Dicky blijven bij
groep 2.

Nieuw op school
In groep 2 is gestart Naomi Mimpen.
Veel plezier bij ons op school!

Bijzondere data in de komende
periode:
20 december 11.45 uur: Kerstvakantie
tot 6 januari.
Week van 13 januari: Voorlopig
adviesgesprekken groep 8.
24 januari: Griftinfo 6.
5 februari: Studiedag, alle leerlingen
zijn vrij.
14 februari: Rapport 1.
18 februari 19.30 uur: vergadering MR.
21 februari: Groep 1/2 vrij.
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