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Kerstfeest: Woensdag wordt het kerstfeest gevierd in de school. Aan het eind van de middag
zien we weer, net als andere jaren, veel ouders binnenkomen met de lekkerste gerechten.
Ieder jaar verrast u ons weer met heerlijke hapjes!! Wij willen u daarvoor alvast heel hartelijk
bedanken, want zonder uw inzet is het kerstfeest niet echt een kerstfeest op school!
Wij hebben van ouders de vraag gekregen of de ouders, die allerlei etenswaar komen
brengen op school, ’s avonds kunnen blijven wachten tot het feest afgelopen is. In eerste
instantie hebben wij gezegd dat het niet mogelijk was, omdat wij allen zo druk bezig zijn in de
klassen en daardoor geen aandacht kunnen geven aan de ouders die op school blijven. Maar
u bent toch van harte welkom om even op school te blijven wachten en wel in het
speellokaal! Daar staan stoelen en tafels, zodat u even gezellig met elkaar kunt praten.
Wel willen wij u vragen om jonge kinderen bij u te houden in het speellokaal. In het verleden
renden deze kinderen wel eens door de gangen en gebruikten materialen die in de gangen
liggen. Zij waren daardoor storend aanwezig. En vaak was het ook zo dat de spullen die
gebruikt werden niet opgeruimd waren en de leerkrachten dit vervolgens na afloop nog
moesten doen. Neemt u daarom zelf speelgoed mee voor uw kind. Wij zijn zuinig op de
(dure) schoolmaterialen.
Ook willen wij u vragen niet voor de klassen te wachten. Hierdoor worden kinderen in de klas
afgeleid en verstoort het de rust. Als u hier op let, bent u van harte welkom!!

Sanitair: donderdag 20 december worden er in alle toiletblokken zeepdispensers,
handdoekdispensers en toiletdispensers opgehangen. Ook in de klassen zal een
zeepdispenser komen met een handdoekendispenser. Dit zal ook in het peutercentrum
gebeuren! De handdoekjes zijn van papier.

Tot nu toe wasten de kinderen hun handen in de klas en namen ze vanuit de klas wc-papier
mee naar de toiletten. Dat is straks verleden tijd. Wilt u uw kinderen wel leren iedere keer als
zij naar het toilet zijn geweest goed hun handen te wassen?

Hek rond het schoolplein
Binnenkort zal het laatste deel van het hek rond het schoolplein neergezet worden waardoor
het schoolplein afgesloten kan worden. Veel ouders vonden dit een veilig idee.
Juf Lisa gaat met zwangerschapsverlof, juf Titia vervangt haar.
Vanaf de kerstvakantie gaat juf Lisa met zwangerschapsverlof tot en met 10 mei 2019.
Gelukkig hebben we een hele goede en lieve juf voor haar gevonden: juf Titia! Zij heeft er
heel veel zin in!
Juf Melissa gaat de tweede week na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof
Juf Melissa heeft dan verlof tot en met 28 mei. Op dit moment zijn wij nog druk op zoek naar
een goede vervanger voor haar. Zo gauw wij meer weten, zullen wij dit aan u melden!
Juf Ellen gaat weg………..(herinnering)
Woensdag 19 december is de laatste schooldag voor juf Ellen op de Joannes XXIII. Na de
vakantie gaat zij een nieuwe uitdaging aan: werken op een andere basisschool als intern
begeleider. Veel kinderen op school hebben bij juf Ellen in de klas gezeten en daarom willen
wij u ook in de gelegenheid stellen om op woensdag 19 december as. om 12.00 uur even bij
juf Ellen langs te komen in de klas (groep 4A) om haar de hand te schudden en een goede
voortzetting van haar schoolloopbaan toe te wensen.
Wij hopen dat u even tijd kunt vrijmaken!

Morgen, dinsdag 18 december optreden van uw kind(eren)!!! (herinnering)
U komt toch ook morgen kijken en luisteren naar uw kind(eren)? De Muziekvoorstelling van
de kinderen uit de groepen 4A, 4B, 5A en 7 vindt dinsdag 18 december plaats in de speelzaal
en wel van 11.25-11.50 uur!!!
De kinderen uit de groepen 3, 5B ,6 en 8 is dan van 10.35-11.05 uur!!!

Kerstvoorstelling op donderdag 20 december op school!!! (herinnering)
Donderdag 20 december bent u van harte welkom bij de kerstviering in de speelzaal! Alle
klassen zullen een optreden verzorgen. We hopen dat u er allen bij bent! De optredens zijn
op de volgende tijden:
- 8.30-9.05: groepen 1/2, 4a, 4b en 7
- 13.30-14.05: groep 3, 5, 6 en 8.

En dan…. vakantie!!!!!
Vrijdag 21 december begint om 12.00 uur de kerstvakantie!! Wij wensen u allen hele fijne
feestdagen toe en let u goed op met uw kinderen en vuurwerk!!!!! Op 7 januari 2019 gaan de
deuren van de school weer open.

