Nieuwsbrief week 50
Donderdag 15 december 2016
Nieuw!! Bieb open op maandag en donderdag van 14.15 tot 15.00 uur.

Activiteitenkalender

Donderdag 22 december
Donderdag 22 december
Maandag 26-12/vrijdag 6 januari
Maandag 9 januari
Maandag 16 januari
16-27 januari
Woensdag 8 februari
Vrijdag 10 februari
14 en 16 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 16 februari
Vrijdag 17 februari

Kerstmaaltijd; vanaf 17:15 uur open
Bibliotheek gesloten
Kerstvakantie
Luizencontrole
Margedag groepen 1-4
Open dagen De Borgen
Kennismakingsdag gymnasium
Rapport mee
10 minutengesprekken
Open dag Het Veenpluis
Meester en juffendag
Margedag groepen 1-8

Facebook.nl/veenpluis
Fruit na de kerstvakantie
Op de maandag na de Kerstvakantie (9 januari) is het schoolfruit nog
niet geleverd. Wilt u op deze maandag zelf fruit meegeven?
Betalen van de ouderbijdrage
Wilt u nog even denken aan het betalen van de ouderbijdrage? Graag voor 1
december per kind 25 euro overmaken op de rekening: NL68 RABO 0335 1239 37
t.n.v. Oudervereniging Openbare school Het Veenpluis. Vergeet u niet de naam en
de groep van het kind te vermelden! Alvast bedankt!
Als er meer dan twee kinderen uit 1 gezin op school zitten mag er, in overleg, ook
in termijnen betaald worden. Kinderen die na januari op school komen betalen 10 euro. Voor de
schoolreisjes moet nog apart betaald worden.
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Hulpouders gezocht!
Voor de Kerst knutselochtend op woensdag 21 december zijn we nog op zoek naar een paar
hulpouders. Wie kan ons helpen?
De ochtend ziet er als volgt uit...
We mixen de groepen 1 t/m 8 door elkaar. De kinderen gaan die ochtend aan 5 activiteiten
meedoen.
* Lokaal 1a/2a Placemat
* Lokaal 1b/2b Kerstballen van cd’s
* Speellokaal Kerststukjes maken (lkr. groep 3/ 4)
* Lokaal 5/6 Groepswerk voor het nieuwe jaar
* Lokaal 7/8 Workshop muziek
 Het schema:
08.45 - 0 9.15 uur 1e ronde
09.20 - 09.50 uur 2e ronde
09.55 - 10.25 uur pauze
10.30 - 11.00 uur 3e ronde
11.05 - 11.35 uur 4e ronde
11.40 - 12.10 uur 5e ronde
Opgeven kan bij de groepsleerkracht
Nieuws van de Kerstcommissie
Sinterklaas is nog niet eens geweest, maar aangezien de nieuwsbrief maar eens in de twee weken
uitkomt, toch alvast een berichtje van de Kerstcommissie.
 Op donderdag 22 december vindt weer het jaarlijkse Kerstbuffet plaats. Het is traditie
op onze school dat ouders gerechten maken voor de groepen waarin hun kind(eren) zitten.
U kunt zich hiervoor opgeven door de ster (onderaan de nieuwsbrief) met uw gerecht op
de boom te plakken. De kerstbomen hangen vanaf dinsdag 13 december bij de klaslokalen.
Nadere informatie volgt nog.
 Woensdagochtend 21 december willen we een kerstochtend houden. We mixen dan de
groepen 1 t/m 8 door elkaar. De kinderen gaan die ochtend aan 5 activiteiten meedoen.
* Lokaal 1a/2a
Placemat
* Lokaal 1b/2b
Kerstballen van cd’s
* Speellokaal
Kerststukjes maken (lkr. groep 3/ 4)
* Lokaal 5/6
Groepswerk voor het nieuwe jaar
* Lokaal 7/8
Workshop muziek
Juf Wineke op bezoek geweest
Op woensdag 14 december is juf Wineke op bezoek geweest in haar groep. Het was de eerste
keer sinds augustus dat ze weer op school was. Fijn om haar hier weer te zien! Het gaat steeds
beter, zij herstelt goed. De verwachting is, dat zij in de loop van januari weer vaker op school zal
zijn. Zij gaat dan eerst met kleine groepjes leerlingen werken buiten de groep.

Volgende week nieuws uit de groepen in de extra nieuwsbrief!
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