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Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
vanmorgen een heel gezellige openi
ng van
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het
Hierbij nodigen wij alle ouders uit om op

donderdag 22 december 2016
17.30 – 18.45 uur

Agenda

In de Kuil van onze school een hapje en drankje te komen
doen.

Komende week
Geen bijzonderheden

Belangrijke data
19 dec.
Bestek mee naar school
22 dec.
Kerstviering
17.30-18.45 uur Kerstdiner
23 dec.
Alle kinderen ’s middags vrij

Quinty (11 jaar)
Jouhara (7 jaar)
Lars (4 jaar)
Ouassim (7 jaar)

Tijdens het gezellig samenzijn en een hapje of drankje
kunt u ook nog eens genieten van de kerstvertelling die
eerder die dag door de kinderen opgevoerd is.
Wilt u laten weten dat u komt, zodat wij voor voldoende
drank kunnen zorgen. Mocht u op de dag zelf beslissen
om te komen is dat natuurlijk ook mogelijk.

Jarigen

13 dec.
15 dec.
16 dec.
16 dec.

Wij, als OR, zorgen voor koffie, thee en warme
chocolademelk.
Neemt u wat lekkers mee, dan doen wij dat ook, en dan
kunnen wij met elkaar de kerstvakantie inluiden.

gr. 7
gr. 3
gr. 1-2 oranje
gr. 4

Voor de ouders is er ook een intekenlijst, zodat wij niet
alleen maar aan het stokbrood zitten. Het is te vinden op
de deur, schuin tegenover de lerarenkamer. Wilt u iets
leuks en lekkers invullen?

Wij hebben er al zin in,

Van harte gefeliciteerd

De Kerstcommissie
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Welkom op school
Volgende week wordt Lars 4 jaar en komt hij elke dag naar
de Pax in de groep bij juf Bianca.
Veel plezier bij ons op school.

Griep
De griep heeft toegeslagen bij ons op school en er
zijn meerdere leerkrachten ziek.
Helaas is dit niet alleen bij ons op school maar op meerdere
scholen in de hele regio.
Het vinden van vervanging was daarom niet mogelijk. Wij
moesten noodmaatregelen nemen die je als school liever niet
neemt.
Zo hebben wij gisteren een groep moeten verdelen en helaas
een groep naar huis moeten sturen. Gelukkig hebben wij hier
op tijd op kunnen reageren en konden wij de ouders van de
betreffende groep nog voor schooltijd bellen. De kinderen die
niet thuis opgevangen konden worden waren natuurlijk
welkom op school.
Gelukkig konden wij voor vandaag goede vervanging in beide
groepen vinden.
Aan het begin van dit jaar heeft er een brief bij de weekbrief
gezeten die ging over de procedure rondom ziektevervanging
van leerkrachten.
Op het moment dat het niet speelt lijkt de brief niet zo
belangrijk maar nu wij ermee geconfronteerd worden is de
brief misschien toch wel handig om nog eens te lezen.
In de bijlage vindt u deze brief nogmaals.

Ouderbijdrage
Wat fijn dat er iedere keer toch weer een ouderbijdrage
binnenkomt op de rekening van de OR. Mocht u nog niet
betaald hebben, wilt u dat dan alsnog doen.

