Openbare basisschool

Nieuwsbrief 3
Midsland, 13 december 2017
Beste ouders en verzorgers,
Kerstviering 2017

Op donderdag 21 december zal dit jaar het kerstfeest op school plaatsvinden. Hieronder vindt u
informatie omtrent deze avond. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot de groepsleerkracht
van uw kind (eren).

wanneer

wat

woensdag 13 december

Elk kind neemt woensdag 13 december een eigen bakje met oase, een kaars en
wat groen mee in een tas met naam. Ook een snoeischaar en/of wat versierselen
is natuurlijk handig en leuk. Wie het vergeten is neemt donderdag de spullen
mee.

donderdag 14 december

Op donderdagmiddag 14 december met alle leerlingen gezellig kerststukjes
maken. De kinderen van alle klassen worden in groepjes verdeeld. Alle grote
kinderen helpen de kleintjes.

Periode Woensdag 13 december tot
uiterlijk woensdag20 december

Intekenen voor gerechtje op de deuren van de groepen
Elke ouder (kinderen van de bovenbouw kunnen dit zelf noteren) geeft op de
intekenlijst aan welk klein gerechtje voor circa 4-6 personen zij maken (per kind,
per groep 1 gerechtje) voor de kerstviering van donderdag 21 december.
Denkt u hierbij aan dingen als: kleine knakworstjes in bladerdeeg, wraps,
appelflapjes (klein), pannenkoekjes, vruchtensalade, stokbrood kruidenboter,
quiche, aardappel gratin etc.
Dit gerechtje wordt op donderdag 21 december om 16.45 meegenomen bij de
start van het Kerstfeest (zie ook bij woensdag 16 december).

Woensdag 20 december.
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Alle kinderen van Groep 1 - 8 nemen bord, bestek en beker in plastic tas met
naam mee naar school.

Donderdag 21 december

Het volgende programma vervolgt na een normale schooldag

16.45 uur

- De kinderen gaan naar de klas (jas aan de kapstok)
- Meegebrachte gerechtjes worden op de buffettafels in de eigen klas neer gezet
(met hulp van ouders).
- Ouders en kinderen gaan naar de hal. De kinderen zitten op de banken die voor
hen gereserveerd zijn. De ouders nemen achter de kinderen plaats

- Kerstspel door het Team.
17.00 uur

Circa 17.40uur

Leerlingen gaan onder leiding van de leerkrachten naar de eigen klas om daar te
genieten van het buffet. De ouders worden in de hal door de OR voorzien van een
hapje en een drankje.

Alle groepen verzamelen zich weer in de hal.
Circa 18.45uur

Onder gitaarbegeleiding zingen we nog een aantal kerstliedjes.
Afsluitend woord door juf Ellen.
Daarna deelt de Kerstman aan alle kinderen iets uit en mogen de ouders en de
kinderen naar huis.

Einde Kerstfeest.
circa 19.00 uur

Start IPC
Vanaf januari starten alle groepen met IPC.
De thema’s zijn als volgt:
•
•
•
•

Groep 1/2 Wat trek jij aan?
Groep 3/4 Speelgoed
Groep 5/6 Chocola
En groep 7/8 Nederland Waterland

Via de groepsleerkracht ontvangen de ouders binnenkort hier een informatiebrief over.
HERHAALD VERZOEK: Hulpouders luizenpluis
Wederom doen wij een oproep voor hulpouders bij de luizenpluis. Met een grotere groep hulpouders is het
niet een zware belasting om elke maandag na een vakantie alle kinderen te controleren en zonodig een week
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later de risicokinderen. Ook als u een enkele keer kunt, zijn wij al blij. U krijgt informatie hoe er gecontroleerd
moet worden. Wilt u zich alstublieft opgeven bij sjoukje.reinigert@opot.nl?
Herstel juf Anita
Anita is inmiddels aan het re-integreren en zal na de kerstvakantie weer haar IB-taken op gaan pakken. Zij
verdeelt haar werkzaamheden over drie dagen. Marianne Schot zal haar werkzaamheden dan overdragen en
beëindigen. We bedanken haar zeer voor dit deel van haar vervangingstaak. Marianne blijft nog wel de
lesgevende taak op maandag doen in groep 5/6.
Schaatsen groep 7/8
Groep 7/8 mag op 19 januari en 2 februari schaatsen. Zij gaan op weg met de 12.30 boot en komen om 17.30
weer terug. Nader informatie volgt via de leerkracht.
Belangrijke data komende tijd
woensdag 13-12
donderdag 14-12
van 13 tot 20 december
donderdag 21-12 16.45-19.00 uur
van 23-12-2017 t/m 8 januari 2018
vanaf 9 januari
vanaf 2018
15 januari
19 januari
30 januari
24 januari
2 februari
2 februari
9 februari
vanaf 12 februari
21,22 en 23 februari
24 t/m 5 maart

meenemen spullen kerstcrea- kerststukje
Kerstcrea
intekenen gerechtje voor kerstviering op klassendeur
kerstviering
kerstvakantie inclusief studiedag voor het team op 8 januari
start CITO-toetsen groep 1-8
Start IPC
Luizenpluis
groep 7/8 gaat schaatsten in Leeuwarden
19.00 uur ’t Schylger Jouw open huis voor kinderen en ouders
voorleesontbijt groep 1-8
groep 7/8 gaat schaatsten in Leeuwarden
uitnodiging rapportgesprek
rapport mee
oudergesprekken rapporten
studiedagen team – alle kinderen vrij
voorjaarsvakantie

Wij wensen alle
grote en kleine mensen
van ’t Hunnighouwersgat
fijne feestdagen toe
en een goed 2018!
Team van ‘t Hunnighouwersgat

Namens het team,
Ellen Melchers
Locatiedirecteur obs ‘t Hunnighouwersgat
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