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WEEK 51, 2017
KALENDER
21 december:
Alle groepen om 12 uur vrij.
Verplaatste schooltijd kerstviering.
Indeling op beginletter van de
achternaam van de kinderen.
17.15 uur de families beginnend
met een A – H
17.30 uur de families beginnend
met een K – M
17.45 uur de families beginnend
met een N – Z
Start locatie Siebenweg
Meester Marcel afwezig i.v.m.
kaakoperatie, juf Mirjam
vervangt de ochtend
22 december:
12 uur alle groepen vrij, start
kerstvakantie
Meester Marcel afwezig, juf
Mirjam vervangt
23 december tot en met 7
januari:
Kerstvakantie
8 januari 2018:
8.30 uur
nieuwjaarsbijeenkomst voor
kinderen en ouders in school
locatie Veneweg! Tevens
opening peuteropvang.
9 januari
19.00 uur MR vergadering
25 en 26 januari:
Juf Yvonne afwezig,
studiedagen directie
26 en 27 januari:
Open dagen voortgezet
onderwijs Meppel

Welkom op school:
Isabella Winters is 4 jaar geworden. Zij
begint direct na de kerstvakantie in groep
1/2a. Wij wensen Isabella heel veel plezier
bij ons op school!
De peuters zijn verhuisd, welkom in
onze school:
U heeft het wellicht al gezien. Afgelopen weekend is de
peuterspeelzaal bij ons in school gekomen op de locatie Veneweg. De
peuters zijn voorlopig in het leegstaande kleuterlokaal gehuisvest.
Nadat er meer duidelijkheid is over onze definitieve tijdelijke
huisvesting als school en het voortbestaan van de kinderdagopvang
krijgen de peuters een definitieve plek. Wij heten de peuters en hun
leidsters natuurlijk van harte welkom bij ons in het gebouw!
Oproep hulp oud papier inzamelen en wijziging oud papier:
Vanaf 1 januari gaan de muziekvereniging en school iedere maand
samen het oud papier in Wanneperveen inzamelen, de opbrengst
wordt gedeeld. Voor het inzamelen van oud papier zijn wij op zoek
naar ouders die ons daarbij kunnen helpen. U kunt zich aanmelden bij
Marjolijn Nijboer marjolijnnijboer@hotmail.com. Zij gaat voor eind
december de planning maken voor het oud papier. De opbrengst is
voor de ouderraad, zij gebruiken het voor de financiering van de
activiteiten voor de kinderen. Meldt u zich dus snel aan! Alvast
bedankt voor uw inzet!
Inschrijving kinderdagopvang en buitenschoolse opvang:
De aanmeldingen voor de kinderdagopvang voor 0-4 jaar lopen
binnen. Onze hoofdleidster Heidi laat weten dat er nog ruimte is voor
meer kinderen op verschillende dagen. Fijn dat er zoveel
belangstelling voor de kinderdagopvang is. Wanneer u meer
informatie wilt ontvangen of een kennismakingsgesprek wilt, neemt u
dan contact op met Heidi Dam, heididam@accrete.nl Ook voor het
afnemen van buitenschoolse opvang na schooltijd kunt u contact
zoeken met Heidi!
Maatschappelijke betrokkenheid groep 6, 7 en 8
In de afgelopen week hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8
hun maatschappelijke betrokkenheid getoond. Hier is met de
kinderen over gesproken en ze hebben het in de praktijk gebracht.
Vanochtend hebben ze de bewoners van de Perelaar verrast met een
mooi zelfgemaakt kerststukje. Ook hebben de kinderen meegedaan
aan het project van het nationaal ouderenfonds. Ze hebben
kerstkaartjes met een mooie wens verstuurd naar een eenzame
oudere. Mooie voorbeelden van samen leven in onze
Samenlevingsschool.
Kerstviering donderdag 21 december:
Uw starttijd kunt u hiernaast in de kalender lezen. De startmomenten
worden aangekondigd door een heraut middels trompetgeschal. Dus
wanneer u de trompet hoort kunt u zich, met uw groepje, in de hal
van school melden bij juf Ymkje voor de uitleg van de wandeling.
Wij wensen iedereen alvast heel veel plezier!
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Groep 1 en 2:
In het nieuwe jaar is de w van winter de eerste letter. Waarin is die te vinden? Het nieuwe thema
is gezond en ziek. Een onderwerp wat veel kinderen aanspreekt.
Over het op school komen en naar binnen gaan, is de manier van doen gelijk getrokken. Voor
beide kleutergroepen is het zo:
De kinderen mogen hun tas binnen brengen in de manden. De juffen zijn vanaf 8.20u en 12.45u op
het plein. Om 8.25u en 12.55u wordt in de handen geklapt en gaan we met elkaar naar binnen. Wil
een kind binnen even iets laten zien aan papa of mama, dan mag dat bij het tas binnen brengen.
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Op maandag 8 januari bent u om 8.30 uur van harte welkom bij onze
nieuwjaarsbijeenkomst op de locatie Veneweg. Afhankelijk van het weer
wordt deze op het plein of binnen gehouden. Er staat een kopje koffie of
thee voor u klaar en voor de kinderen wat lekkers. Groep 1 t/m 8 begint
het nieuwe jaar om 8.30 uur samen op de Veneweg. Wij verzoeken u ook
om uw kinderen die ochtend op de Veneweg te brengen! De
peuterspeelzaal begint die ochtend ook, neemt u daar gerust een kijkje!
Rond 8.45 uur gaat iedereen weer naar zijn lokaal op zijn/haar eigen
locatie. Ouders mogen gerust nog even blijven kletsen onder het genot van
een kopje koffie/thee.
Uitnodiging toneelvoorstelling toneelgroep:
Op 27 januari geeft de toneelgroep een voorstelling in Ribhouse Big Texas. Het toneelstuk ‘Als ik
Sophie zie…’ is een hilarisch stuk met veel grappige en spannende voorvallen. De voorverkoop zal
op maandag 8 januari tussen 19.30-201.30 uur in het Ribhouse Big Texas zijn. VOL=VOL! Zie voor
meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Uitnodiging interessante oudermiddag in Meppel:
Op woensdagmiddag 14 februari 2018 is prof. Erik Scherder te gast in Meppel. Deze PCBO
Academy wordt georganiseerd door PCBO Meppel en Accrete. Professor Scherder is de autoriteit op
het gebied van hersenontwikkeling in Nederland. Hij toont aan dat aandacht voor bewegen, muziek
en creatieve vorming noodzakelijk is voor een optimale ontwikkeling van onze hersenen. Dat geldt
overigens niet alleen voor kinderen, maar
ook voor volwassenen. Wie gezond oud
wil worden zal jong moeten beginnen.
Aandacht op school voor bewegen, muziek
en creativiteit zijn onmisbare ingrediënten
voor optimale hersenontwikkeling. Prof.
Scherder zal duidelijke voorbeelden
noemen hoe ouders en leerkrachten
hieraan een bijdrage kunnen leveren.
U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur.
De lezing begint om 15.00 uur. De
bijeenkomst is gratis. U dient zich wel aan
te melden via www.pcbomeppel.nl zie
voor meer informatie de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

