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Dinsdag 5 december komt
Sinterklaas bij ons op school.
De kinderen komen gewoon eerst
naar de klas en dan zullen we
gezamenlijk naar de hal toe gaan om
Sinterklaas te ontvangen.
Die dag zorgt de OR voor ranja met
wat lekkers.
Een broodje voor tussen de middag
moet wel gewoon mee in de tas.

Kerst op school

 Agenda

Ouders die willen kijken zijn van harte welkom en mogen in de
gangen staan aan de zijkant van onze hal.
Vanaf 09.10 uur heeft Sinterklaas tijd om met jongere broertjes
of zusjes een praatje te maken of op de foto te gaan. Om half
10 start Sinterklaas met het rondgaan langs de groepen en
willen we u ook vragen de school te verlaten.

Nieuwjaarswensen
Maandagochtend 8 januari bent u allen uitgenodigd om onder
het genot van een kop koffie/thee elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen. Iedereen is van harte welkom!
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Staking 12 december
Zoals u waarschijnlijk al via de media heeft begrepen, is er op dit moment veel gaande in
onderwijsland. Leerkrachten, schoolleiders en
schoolbestuurders in het primair onderwijs waren
teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III.
Het nieuwe kabinet investeert wel in het primair
onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg.
De minister heeft tot 5 december de tijd gekregen om met een beter voorstel te komen om
werkdruk te verlagen en om de salarissen van leerkrachten te verhogen. Is er dan nog geen
oplossing, dan volgt er een nieuwe staking op 12 december a.s.
Wat betekent dit voor De Hunenborg?
Wij gaan op korte termijn bekijken of de leerkrachten op onze school meedoen aan de
eventuele staking op 12 december.
U hoort in de week van 5 december of deze staking doorgaat.
Het is raadzaam om alvast opvang te regelen voor deze dag.
Welkom nieuwe leerlingen:
In groep 1: Joey de Groot. Ook is Matz van Engelen aan het wennen
en start na de kerstvakantie.
In groep 2: Krist Msude
In groep 3/4: Niek de Groot
Oproep luizenouders
In de groepen 1 t/m 8 zijn wij nog op zoek naar ouders die willen helpen
met de luizencontrole. Dit is standaard op woensdag na iedere vakantie.
Wanneer er luizen in de groep zijn, vinden de controles iets vaker plaats.
Mocht u ons willen helpen, zou u dat dan door willen geven bij de
leerkracht van uw kind?

Personeel
•
Juf Marloes Schumer heeft een operatie ondergaan en zal hiervan
moeten herstellen.
Zij is daarom de komende 6 weken niet op school aanwezig. Wij
wensen juf Marloes veel sterkte en een goed herstel!
•

Juf Linda (van groep 1) zal de komende tijd de ene woensdag
lesgeven aan groep 2 en de andere woensdag aan groep 8. Juf Ruth en
juf Mirre zijn deze woensdagen ambulant vanwege hun taak als
bouwcoördinator.
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Kerstdiner op school
Woensdagavond 20 december vieren we Kerst op school. Alle kinderen hebben in de eigen groep
een Kerstdiner. Deze wordt verzorgd door de kinderen/ouders. U kunt op de lijsten, die bij de lokalen
van uw kinderen hangen, intekenen welk gerecht u wilt maken.
Het eten mag vanaf 17.30 uur in de klassen gebracht worden.
Vanaf 18.00 uur zijn de kinderen welkom op school. Om 19.30
uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. Vanaf 19.00
uur staat in de hal koffie en thee klaar voor alle
ouders/verzorgers die de kinderen komen ophalen. U kunt de
school inkomen via de hoofdingang en het is de bedoeling dat u
in de hal blijft.

Kiesmiddag 21 december
Tijdens deze middag gaan de kinderen lekker creatief bezig met het thema Kerst.

Kerstviering in de hal
Vrijdag 22 december is onze Kerstviering om 09.00 uur in de hal van onze eigen school. U bent van
harte welkom om deze mee te vieren.
’s Middags zal er een bioscoopmiddag worden georganiseerd. Mocht u een passende film hebben
dan kunt u deze voor 21 december bij de groepsleerkracht aanleveren.

Agenda december 2017 (zie ook onze website voor de kalender)
5 december
6 december
20 december
21 december
22 december
25 december t/m 7 januari
8 januari
10 januari

Sinterklaas op school
20.00 uur: GMR vergadering
18.00 uur: Kerstdiner
18.30 uur: oud papier
09.00 uur: Kerstviering in school
Kerstvakantie
08.30-09.00 uur: inloop met koffie
Luizencontrole
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