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Beste ouders en verzorgers,
Nog heel even en Sinterklaas bezoekt onze school. Wat is de school
mooi versierd door de ouders van de versiergroep en wat zijn er toch al
veel mensen van het team en de ouderraad in de weer om alles goed te
laten verlopen. Ook de surprises in de bovenbouw staan al klaar. Het is
een gezellige maar ook spannende periode voor de kinderen. Op vrijdag
6 december zijn alle kinderen vrij om even lekker bij te komen van alle
druktes. En dan is het nog maar twee weken voordat de kerstvakantie
begint. In deze twee weken proberen we de rust en de fijne kerstsfeer
in de school te brengen. Weer door ouders van de versiergroep en de

AGENDA
5 december; Sinterklaasviering
6 december; Studiedag. Alle kinderen zijn
vrij

ouderraad en met medewerking van het team.

9 december; Spreekuur door jeugdverpleegkundige

Ik wil graag iedereen die zich inzet om het voor de kinderen zo fijn te

11 december; Meneer Bennie jarig

maken op school, heel hartelijk bedanken!

11 december; Laatste keer naschools
sporten (winterstop)

Hartelijke groeten, Mandy van Ampting

11 december; Kerstactiviteit voor de
onderbouw - informatie volgt via Social
Schools

Sinterklaasviering

12 december; Groep 6-7-8 schaatsen in
Zevenaar

Zoals elk jaar komt Sint met zijn pieten op 5 december aan op het
schoolplein. Hij wordt verwelkomd door de kinderen, ouders en leerkrachten. Daarna bezoeken de Sint en de Pieten de verschillende groepen. De kinderen gaan zelfstandig met de leerkracht naar binnen. Ons
verzoek aan ouders is om afscheid te nemen op het schoolplein.
We hebben vernomen dat de Sint en Pieten via het luchtruim willen aankomen. Het zou daarom leuk zijn om de kinderen een verrekijker mee te
laten nemen. Dit kan een echte of een zelfgemaakte van een toilet– of

16 december; Patricia Stemerding jarig
18 december; Desiree Kohinor afwezig,
Laura Buiting vervangt in groep 1-2.
19 december; Kerstviering van 17.00 tot
19.00 uur. De kinderen zijn om 12.00 uur
uit.
20 december; De kinderen zijn om 12.00
uur vrij—start van de kerstvakantie!
Maandag 23 december 2019 tot en met
vrijdag 3 januari 2020 kerstvakantie

keukenrol zijn. Wilt u de verrekijker voorzien van de naam van uw kind,
om vergissingen in het meegeven/meenemen te voorkomen?
Alvast hartelijk bedankt.
Schaatsen groep 6-7-8
Op 12 december gaan de groepen 6-7-8 schaatsen op de schaatsbaan in
Zevenaar. De kinderen zullen hier met auto’s naartoe gaan. Bij de
schaatsbaan zijn gratis schaatsen te leen. Kinderen mogen ook hun eigen schaatsen meenemen. Het dragen van handschoenen is verplicht.
Ook krijgen de kinderen iets te drinken en een lekkere snack aangeboden. Binnenkort kunt u in Social schools opgeven of u kunt rijden naar
de schaatsbaan en hoeveel kinderen er in de auto passen. Opa’s of
oma’s mogen natuurlijk ook rijden.
Kerstviering
Dit jaar zal de kerstviering op donderdag 19 december op school plaatsvinden. De kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit en worden om 17.00
uur weer op school verwacht. De kerstviering duurt tot 19.00 uur en is
binnen. Verdere informatie krijgt u volgende week via Social Schools.

Wij wensen iedereen hele
fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!
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Naschools sporten
Het naschools sporten was de afgelopen maanden een groot succes. Op 11 december zal voorlopig de laatste
keer naschools sporten worden georganiseerd. Dit i.v.m. de weersomstandigheden. Vanaf half februari wordt
het waarschijnlijk weer opgepakt. Dit laten wij u t.z.t. natuurlijk weten.

Gebruik usb sticks
Vanaf heden mogen er geen usb sticks meer gebruikt worden binnen onze school en onze stichting.
De kinderen kunnen vanaf nu hun powerpoint of andere presentatie naar de leerkracht, die op de dag van de
presentatie werkt, mailen.

Student stelt zich voor:
Mijn naam is Gea Habraken en ik ben 17 jaar oud. Mijn grote hobby is voetballen dit doe ik 3 a 4 keer per week
bij DCS in Zevenaar in de MO19-1.
Dit schooljaar ben ik met de opleiding onderwijsassistent niveau 4 begonnen. Dit doe ik op het Graafschap
College in Doetinchem. Sinds november ben ik gestart met het stage lopen op school. Dit doe ik op de dinsdag
en woensdag. Op de dinsdag ben ik te vinden in groep 3/4/5 en op de woensdag bij de kleuters.
Ik kijk ernaar uit om samen met uw zoon en/of dochter door dit schooljaar heen te gaan!
Tot ziens!!

Schoolhandbaltoernooi
Ook dit jaar organiseert handbalvereniging OBW weer schoolhandbaltoernooien voor alle basisschoolgroepen
6 t/m 8 voor meisjes en jongens. Zowel voor meisjes als jongens zijn er Gelderse kampioenschappen .
Het schoolhandbaltoernooi biedt de kinderen de kans om te laten zien wat zij hebben geleerd tijdens de clinics.
Het is een gezellige en sportieve middag waarbij leerlingen hun inzet tonen door met elkaar voor de winst te
gaan. De schoolhandbaltoernooien worden gehouden in sporthal Lentemorgen op de volgende data:
12 februari 2020: meiden - groep 6,7,8
19 februari 2020: jongens - groep 6,7,8
Op de dag van het toernooi zal OBW voor een klein hapje eten met wat te drinken zorgen.
De leerlingen kunnen zich opgeven bij Guillaume Philippo, onze onderwijsassistent.

