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Van oud---------------------------------------------naar--------------------------------------------Nieuw--------------------

Vanaf vandaag heeft onze school een nieuw logo.
Het oude logo was sinds 1985 in gebruik en hard aan vervanging toe.
Kinderen op de voorgrond en het beeldbepalende silhouet van de school op de achtergrond. Verder
zit het dynamische van de schoolorganisatie er duidelijk in. Er waait wind en de kinderen hebben
plezier, leren, rennen en spelen met elkaar. Kortom een prachtig logo!
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Klasseninformatie

Vanaf nu zullen bovenaan de Nieuwsbrief vier blauwe linken opgenomen worden. Bezoekers die de
Nieuwsbrief lezen, kunnen zo makkelijk switchen tussen de verschillende informatiebronnen van
onze school.
Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 8 toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 6 een bijdrage verzorgen.
Gedragsregel van de maand

We luisteren goed naar elkaar
Juffrouw Manon Koomen in verwachting
Juffrouw Manon is in verwachting van haar derde kindje en zal vanaf 25 februari
zwangerschapsverlof hebben en dus niet op school komen. Wij wensen haar een fijne tijd toe.
Zij zal in de maanden tot de zomervakantie worden vervangen door juffrouw Chelsea Vreeker. Zij zal
dus de hele week groep 5 b onder haar hoede hebben.
Juffrouw Yvonne Boon
Het gaat steeds beter met juffrouw Yvonne en zij zal in de komende maanden stapje voor stapje
meer gaan werken. Zij zal juffrouw Chelsea steeds meer gaan assisteren.
Medezeggenschapsraad
De notulen van de vorige vergadering zijn op onze site te vinden.
Nieuws uit de Kleuterbouw
Na een gezellige, maar ook drukke decembermaand, sluiten we dit thema af. Het mooie
kerstboompje dat alle kinderen mee naar huis kregen, hebben we gekregen van de ouders van Eva
Alkema (groep 1-2A). Dank jullie wel!
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Na de vakantie beginnen we met het thema ‘Winter’. Wie weet krijgen we nog sneeuw in januari. Als
start van het thema gaan we pindakettingen rijgen voor de vogeltjes. Want die kunnen in de winter
wel wat extra’s gebruiken.
Na de vakantie hebben we ook weer de schoonmaakweek. Voor de kleuterklassen houden we die op
woensdag 9 januari. Wie helpt ons mee? Het gaat om het extra schoonmaakwerk, zoals de
speelhuizen, de planken van de kasten, kleden goed zuigen. Het is ongeveer een uurtje werk, van
13.00 tot 14.00 uur. En u weet: vele handen maken licht werk.
Na de vakantie start Sem Nijhuis in groep 1-2A bij juf Karin. Veel plezier bij ons op school, Sem.
Schaatsen op het plein
De groepen 5 t/ 8 hebben vandaag heerlijk geschaatst op het plein. Door een financiële bijdrage van
de Ouderraad was dit dit jaar weer mogelijk.
Kijk maar in het fotoalbum.
Lekker lezen in de vakantie
De winter-boekenlijsten van de bibliotheek hebben we als bijlagen toegevoegd.

Kerstvakantie!!
Heerlijk twee weken even iets anders doen.
Veel plezier in de vakantie!!
Iedereen fijne feestdagen toegewenst!
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