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Sinterklaasfeest
Vorige week hebben we een geweldig sinterklaasfeest gehad. Wat was het gezellig! Op onze site en in de schoolapp staan heel veel foto’s van deze dag, o.a. gemaakt door Femmie Zeewuster, de oma van Thijmen, Jorrit en
Simon.
Dank aan de oudervereniging en andere ouders die ons deze dag hebben geholpen!
Kerstfeest
Vorige week heeft u via de mail een extra nieuwsbrief ontvangen met alle informatie over het kerstfeest op
woensdag 18 december. We gaan met z’n allen eten op school en vragen alle kinderen om samen met hun
ouder(s)/verzorger(s) een gerecht klaar te maken. Op de lijst bij het klaslokaal kunt u aangeven welk gerecht er
wordt gemaakt.
De avond wordt afgesloten met een mini-concert door de kinderen uit groep 6 van Orkest in de klas en het
jeugdorkest van Crescendo. Alle andere kinderen zullen de kerstliedjes meezingen. Op het plein zal de oudervereniging zorgen voor een warm drankje voor alle ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden.
Denken jullie er nog even aan om mee te nemen naar school:


bord/bestek/beker



glazen potje met waxinelichtje

Juf Rianne met verlof
Volgende week woensdag is voorlopig de laatste werkdag voor juf Rianne. Ze gaat met zwangerschaps– en bevallingsverlof. Juf Juliëtte Tinge gaat haar vervangen en ook juf Annet gaat een dag groep 4 lesgeven. De ouders
van deze groep hebben hierover afgelopen week een brief ontvangen. We wensen juf Rianne een prettig verlof
toe en wachten met spanning het babynieuws af!
Groepenverdeling bij tekort aan invallers
Vanaf januari zullen wij bij ziekte van één van de leerkrachten op de ochtenden de groepen anders verdelen:
groep 1-2, groep 3, groep 4-5, groep 6-8 en groep 7. Op deze manier kunnen we met één leerkracht
minder, toch alle groepen lesgeven. Op de middag zitten de groepen weer in de ‘oude’ samenstelling bij elkaar, misschien wel onder leiding van een andere leerkracht.
Op deze manier hopen we minder snel groepen naar huis te hoeven sturen.
Kerstbakjes maken
Vele jaren hebben de leerlingen van groep 7 en 8 kerstbakjes voor de oudste inwoners van Sleen gemaakt. Door
de AVG-regeling was dit vanaf vorig jaar helaas niet meer mogelijk. We maken daarom dit jaar weer iets moois
voor de mensen van de Schoel en zullen dit volgende week langsbrengen.
Kerstvakantie
Op vrijdag 20 december om 12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie. Op maandag 6 januari
hopen we jullie allemaal weer terug te zien!
Oud papier
In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden
van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de nieuwsbrief staat de namen vermelden.

