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Nieuwsbrief
Sinterklaas

mee te nemen bij het ophalen van het oud

Sinterklaas is weer in het land en donderdag

papier. Aangezien de chauffeur

5 december komt hij bij Futura langs.

verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Om 8.30 uur zal Sinterklaas arriveren.
Vindt u het leuk om ’s morgens even te
komen kijken, dan bent u van harte welkom!

Surprises
Het is de bedoeling, dat de kinderen van de
groepen 6/7 en 8 hun surprise woensdag 4

Datum: 29
22 november 2019

december mee naar school nemen.

Nieuwe
leerling
Deze week verwelkomen een nieuwe leerling
bij ons op school. Ze komt in groep 1 bij juf
Corrie.
Van harte welkom op onze school. We
wensen je een fijne en een plezierige

Jaargang: 2019-2020

Nummer
13
Nummer::12

schooltijd toe!

Planning oud papier
U vindt de planning voor het oud papier tot
en met de maand maart in de bijlage van
deze nieuwsbrief. U wordt 1x in de twee jaar
ingepland om een avond oud papier te lopen.
Indien dit niet mogelijk is of u een keer niet
kan, dan is dat geen probleem. We willen u
dan vragen om zelf vervanging te zoeken bij
een van de ouders die op de reservelijst
staat. Ook de reservelijst wordt aangegeven
in de planning.

Oud papier
Maandag 9 december hebben we weer oud
papier.
We verzamelen om 18.25 uur bij de

Alvast bedankt voor uw medewerking! Van de
opbrengst van het oud papier kunnen we elk
jaar mooie dingen voor uw kind/kinderen
realiseren!

kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer

Notulen zakelijke ouderavond

20.00 uur opgehaald.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de

We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen

notulen van de zakelijke ouderavond.

Agenda
5 december

Sinterklaas

Alvast
noteren
9 december

Oud papier

10 december

Voorlichtingsavond VO gr 8

13 december

Kerstcreamiddag gr 3 t/m 8

16 december

Leerlingenraad

18 december

Kerststukjes maken

19 december

Kerstavond

21 december

Kerstvakantie t/m 5 januari
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