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Nieuwsbrief
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en dinsdag 5

Van harte welkom op onze school. We
wensen Madelief een fijne en een plezierige
schooltijd toe!

december komt hij bij Futura langs.

Vindt u het leuk om

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

’s morgens even te

Op maandag 18 december hebben we in

komen kijken? U

samenwerking met obs Zuid en obs

bent van harte

Dorpsschool Wolvega een voorlichtingsavond

welkom!

over het voortgezet onderwijs. De ouders van

Om 8.30 uur zal Sinterklaas arriveren.

groep 8 leerlingen krijgen dan informatie
Als de kinderen op

over het Linde College en het AOC Terra. Dit

school komen, gaan

jaar wordt deze avond op OBS Zuid

ze eerst naar binnen.

gehouden. De ouders hebben hierover bericht

De kinderen mogen de jassen aanhouden.

gekregen.

Datum: 1 december 2017

Binnen wordt even uitgelegd, wat we samen
gaan doen en daarna komen de kinderen

Rijders veerkieker groep 8

naar buiten om Sinterklaas te ontvangen.

In het kader van cultuur gaan de kinderen
van groep 8 op donderdag 14 december naar

Ouders, die willen komen kijken, mogen bij

het Koloniehof in Frederiksoord. Ze

de middelste ingang van het gebouw gaan

vertrekken rond 8.30 uur en zijn rond 11.00

staan (Bij Doomijn).

uur terug. Ouders die mee willen voor het
vervoer en begeleiding van de kinderen

Parkeren

kunnen zich melden bij meester Stefan.

Wilt u er bij het parkeren op letten, dat de
auto’s niet op de toegangsweg naar school

Nummer : 12

staan? Sinterklaas heeft deze route nodig om
op school te kunnen komen.

Kerststukjes
maken

Jaargang: 2017-2018

Woensdag 20 december gaan we
kerststukjes maken van 8.30 tot 10.00

Nieuwe
leerling

uur (er is dan geen maatjes lezen en
niveau lezen met ouders).

Deze week verwelkomen we Madelief

Groep 8 zorgt voor hulp en gaat daarna

Middendorp bij ons op school. Madelief komt

zelf een kerststukje maken.

bij juf Corrie in groep 1.

Daarnaast kunnen de groepen 1 t/m 4 nog
wel extra hulp gebruiken. U kunt zich

Agenda

hiervoor aanmelden bij de leerkrachten.

4 december

Oud papier

Van hulpouders wordt verwacht dat ze de

5 december

Sinterklaas

kinderen, die dat nodig hebben, helpen
met het maken van hun kerststukje.

Alvast noteren

Graag deze spullen meenemen in een

12 december

Stakingsdag

plastic tas met daarop een naam:

14 december

Excursie Koloniehof groep 8

18 december

Voorlichtingsavond voortgezet

 Een potje met daarin natte oase
 Groene takken (in kleine stukjes)

onderwijs gr 8

 Versieringen

20 december

Kerststukjes maken

 Kaars

21 december

Kerstavond

23 december

Kerstvakantie t/m 7 januari

Als u extra spullen heeft voor het
kerststukje, zijn deze ook van harte
welkom voor andere kinderen!

Kerstavond
Op donderdag 21 december vieren wij
Kerstavond met een heerlijke maaltijd voor
de kinderen. Meer informatie hierover volgt in
de volgende nieuwsbrief. Maar houdt u deze
avond vast vrij!

Kerstvrijdag
Op vrijdag 22 december gaan alle kinderen
naar school van 8.30 uur-12.00 uur. De
kinderen hebben dus ’s middags vrij!

Oproep glazen potjes
Voor de Kerstdagen hebben wij glazen potjes
nodig. Heeft u lege jam of groentepotjes, dan
kunt u die meegeven aan de kinderen. We
gebruiken de potjes om te knutselen, dus wilt
u wel even het etiket eraf halen?
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