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Nieuwsbrief
Kerststukjes maken

kunnen dan ook even naar huis om thuis te
eten.

Woensdag 21 december gaan we
Kerststukjes maken van 8.30 tot 10.00

Vanaf 18.30 uur zijn

uur (er is dan geen maatjeslezen en

ouders weer welkom.

niveaulezen met ouders).

Op het plein zal dan
een kraampje met

Graag deze spullen meenemen in een

heerlijke glühwein voor

plastic tas met daarop een naam:

u klaar staan. Om

 Een potje met daarin natte oase

18.45 uur is het

 Groene takken (in kleine stukjes)

kerstdiner afgelopen en

 Versieringen

mag u uw kind(eren)

 Kaars

weer ophalen uit de

Als u extra spullen heeft voor het

klas.

kerststukje, zijn deze ook van harte
welkom voor andere kinderen!

Groep 8 is ook op de hoofdlocatie. Zij hebben
er voor gekozen om gebruik te maken van de
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team- en directiekamer.
Het kerstprogramma voor
donderdagavond 22 december nog
even op een rijtje:
- 16.45 uur: De kinderen komen op

Kerstavond

school en brengen de gerechten naar hun
klas. Ouders verzamelen zich op het grote

Op donderdag 22 december vieren wij

plein achter de school. (Bij slecht weer zal

Kerstavond met een heerlijke maaltijd voor

ondergenoemde activiteit plaatsvinden in

de kinderen. Het programma begint om

het speellokaal aan de Wegwijzer kant.)

16.45 uur en zal afgelopen zijn om 18.45

- 16.50 uur: De kinderen gaan naar het

uur.

grote plein achter de school.
- 17.00 uur: Start kerstverhaal en daarna

Ouders zijn deze avond uitgenodigd om

een lied.

het feest gezellig met ons te openen. Het

- 17.20 uur: Alle groepen gaan terug

is de bedoeling dat de gemaakte

naar de klas. Ouders gaan naar huis.

gerechten eerst naar de klas worden

- 17.30 uur: Kerstdiner.

gebracht. Ouders verzamelen zich daarna

- 18.30 uur: Ouders zijn welkom op het

op het plein. De kinderen komen even

plein, waar een kraampje klaar zal staan

later als groep ook naar buiten.

met lekkere glühwein/koffie en thee.
- 18.45 uur: Einde van het kerstfeest.

We beginnen om 17.00 uur de kerstviering

Ouders halen hun kind(eren) uit de

met een verhaal en een lied. De kinderen

betreffende klas. Ook bij de groepen 5

gaan daarna naar binnen en zullen gaan

t/m 8. De kinderen van groep 8 zitten in

genieten van een heerlijk diner. Ouders

de personeelskamer.

Mocht het ophalen

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage

van de kinderen

Binnenkort vindt er weer een incasso van de

problemen geven en

vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor

vindt u dat uw kind

het schoolreisje plaats. Als u een machtiging

zelfstandig naar huis

heeft afgegeven hoeft u verder niks te doen.

kan, dan willen we u
vragen dit vooraf

De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,

even te melden bij

omdat wij mede hierdoor de feesten en

de leerkracht.

andere leuke dingen voor de kinderen kunnen
bekostigen.

Als er kinderen zijn, die gebruik maken
van een dieet, dit graag even melden bij

De resterende incassomomenten van dit

Gea Veldhuizen: 0561-850476.

schooljaar zijn:
1 januari 2017

Borden en bestek

1 april 2017
1 juli 2017

Op dinsdag 20 december moeten de
kinderen een plastic tas met een bord,
beker en bestek meenemen, allemaal
voorzien van naam.

Digitale
schoolkrant
Deze keer een mooie
bijdrage van groep 6

Kerstvrijdag

over het bezoek aan AOC Terra bij het
vrijdagmiddagcircuit.

Op vrijdag 23
december gaan alle
kinderen naar school

Gevonde voorwerpen

van 8.30 uur-12.00

Op dit moment hebben we veel gevonden

uur. De kinderen zijn

voorwerpen. Afgelopen week hebben we

dus ’s middags vrij!

geprobeerd te herleiden van wie deze spullen
zijn. Dat is helaas niet gelukt. We willen de
ouders dan ook een tip meegeven om de
naam van uw kind in zijn/haar kleding te

Een mooie kerstverrassing!

zetten. Zodat we kunnen voorkomen dat veel
spullen op deze manier blijven liggen.

De familie Smeding had voor onze school een
kerstwens ingediend bij IKEA. Deze week

Mocht u nog spullen missen, kijkt u dan even

werd bekend dat deze wens in vervulling

in de blauwe ton?

wordt gebracht. We kregen zodoende een
tegoedbon van 250 euro van IKEA om onze
gemeenschapsruimte wat op te fleuren.

Oproep

Familie Smeding, heel erg bedankt!

Quinten Wagter is afgelopen week zijn
snelbinders kwijtgeraakt. Mocht iemand
weten waar ze zijn, dan kunt u dit melden bij
de directeur.
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Jumbo actie

Alvast noteren

Met het sparen voor onze school bij de Jumbo

13 januari

Doedag Lindecollege gr 8

hebben we het mooie bedrag van € 634,14

16 januari

Toetsweken t/m 27 januari

opgehaald!

30 januari

Leerlingenraad

De Jumbo biedt ons vaste artikelen waaraan
we dit bedrag kunnen besteden. Het team is
druk bezig om hier wat moois voor uit te
zoeken. Bij dezen willen we iedereen
bedanken, die mee heeft gespaard voor dit
mooie geldbedrag! Fijn,
daar kunnen we als
school heel wat leuke
dingen mee doen!

Oproep GMR
De GMR
(gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad) van stichting
Comprix is op zoek naar nieuwe leden. Mocht
u hier als ouder belangstelling voor hebben,
dan kunt u contact opnemen met Tamara
Petter van de MR. Zij kan u meer informatie
geven over wat de functie precies inhoudt.

Agenda
19 december

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

22 december

Kerstavond

23 december

Kerstvrijdag,
leerlingen ’s middags vrij

24 december

Kerstvakantie t/m 8 januari
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