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School in kerstsfeer
Wat een fijne tijd is dit toch! Onze school is door de OV
en hulpouders weer prachtig in kerstsfeer gebracht. Wij
genieten van mooie bomen, versiering, lampjes, geur
van lekkere koekjes en knusse gezelligheid. Bij de
Advent weekopeningen is er verteld over de Roos van
Jericho als teken van hoop in donkere dagen: de
kinderen zagen dat dit stukje natuur keer op keer weer
tot leven komt door de droge plant rijkelijk te begieten
met water. Het wonder der natuur. Bij deze Jenapraat
zit een aparte bijlage in het kader van het eind van het
jaar.

te vinden zijn. Op de woensdag na de kerstvakantie
vindt er weer luizencontrole plaats.

Goede doelen acties Bovenbouw
In de bovenbouw hebben de stamgroepen zelf gewerkt
aan goede doelen acties. Afgelopen dinsdagmiddag
brachten zij hun plannen in praktijk. Zo heeft de Herten
voor KIKA maar liefst € 207,32 opgehaald met fietsen en
auto’s wassen, koekjes verkopen, nagels lakken en ‘op
de foto met de kerstman’. De Vossen hebben o.a.
kaarten gebracht bij oudere (eenzame) buurtbewoners
o.a. wonend in de Veluwse heuvel: dat leverde mooie,
ontroerende momenten op. De Dassen hebben net als
de Herten ook een goede doelenmarkt gehouden voor
de KWF. Zij hebben tot nu toe € 80.50 opgehaald. Dit
bedrag hopen zij vanavond te verhogen d.m.v. de
collectebus in de stamgroep.

TSO
Wij zoeken nog een TSO medewerker voor de vrijdag
12.00-13.00 uur. U kunt zich melden bij Petra Calis
(administratie), Linda Nieuwenhuizen of Mirjam Bouw.

Nieuwjaars receptie
De eerste lesdag van het nieuwe kalenderjaar hopen wij
alle leerlingen en hun ouders/verzorgers te
verwelkomen in een mooie opgefriste school. Van 8.30
tot 9.00 uur heten wij u allen welkom om het resultaat
te bewonderen Tevens bieden wij u koffie en thee aan
in het kader van het Nieuwe Jaar en kunt u ook
kennismaken met Wendy Bernaerd, stamgroepleidster
van de Vuurvliegjes.

Schoonmaakavond
Op donderdagavond 10 januari reken wij op een grote
groep ouders/verzorgers die met ons de lokalen een
flinke schoonmaakbeurt willen geven. U kunt t.z.t.
opgeven via Parro of bij de stamgroepouders.

Volleybalinstuif en Survivalrun
Voor de volleybalinstuif kunnen kinderen van 7 t.m. 12
jaar, op zaterdag 29 december van 10.00 tot 11.30 uur,
terecht in sporthal de Feithenhof. Je kan kennismaken
Flessenactie
met de sport “Volleybal”. Neem je sportkleding en
Daarnaast hadden Pleun en Julie in november ook nog
schone sportschoenen mee.
een flesseninzamelingsactie gehouden voor Sulawesi. Zij De survival wordt op woensdagmiddag 23 januari
hebben daarmee €35,00 opgehaald. Knap gedaan,
georganiseerd door Nunspeet Beweegt. Mocht u
meiden, en wat mooi dat jullie je hart hebben gevolgd
interesse hebben dan kunt u meer informatie vinden
en samen deze actie zijn gestart.
op www.noordgouwsurvivalrun.nl
Fazantenlokaal
Het nieuwe lokaal voor de Fazanten wordt momenteel
flink onder handen genomen door enkele Fazanten
ouders/verzorgers. En wat een prachtig resultaat levert
dat op! Reuze bedankt, klussers!
Luizen
Helaas zijn er kort geleden nog luizen gevonden, dus
blijft u alert op de haartjes van uw kind(eren ) en
familieleden en check geregeld of er geen luizen/neten











Agenda
December
Donderdag 20
december

Kerstviering, kinderen ’s
middags 12.00 uur vrij,
Kersdiner aanvang 17.00
uur
Kinderen om 12.00 uur vrij

Vrijdag 21
december
Ma. 24 dec. t/m 6
jan.

Kerstvakantie

Januari
Maandag 7 januari

Nieuwjaarsinloop voor
ouders/verzorgers 8.30 –
9.00 uur
MR Vergadering
Hoofdluiscontrole
Schoonmaakavond

Dinsdag 8 januari
Woensdag 9 januari
Donderdag 10
januari
Maandag 14 januari

Weekopening Dassen
Sprookje
Jenapraat
Start Periode Citotoetsen
groepen 3-8
TSO bijeenkomst 11.30

Dinsdag 15 januari
Woensdag 16
januari
Donderdag 17
januari
Woensdag 23
januari
Dinsdag 29 januari
Woensdag 30
januari

Nationale
Voorleesochtend
Jenapraat
Studiedag team, kinderen
vrij

Februari
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 februari
Donderdag 7
februari
Vrijdag 8 februari
Maandag 11
februari
Dinsdag 12 februari
Donderdag 14
februari
Vrijdag 15 februari
Zaterdag 16 februari
Maandag 18
februari
Van 18 t/m 21
februari
Vrijdag 22 februari
Ma. 25 febr. t/m 3
mrt.

Weeksluiting
Vlinders/Fazanten
Weekopening Mussen
Carnaval
Denktankavond
Adviezen groep 8 mee
Start periode
adviesgesprekken groep 8
Jenapraat
Valentijnsdag
Verslag mee
OPEN DAG
Weekopening Kukeluusjes
Driegesprekken
(ouder/kind)
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

Wij wensen u allen
fijne feestdagen
en een gelukkig nieuw jaar!

