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Geachte ouders,
Kerstviering.
Na overleg met de Activiteiten Commissie is het schema iets aangepast.
Donderdag 21 december zijn de kinderen 's middags vrij i.v.m. de
kerstviering later op de dag. Voor de kinderen die overblijven op donderdag
is er tot 13:00 opvang.
Van 17:00 tot 19:00 uur vieren we kerstfeest op school. De kinderen
mogen feestelijk gekleed om 17:00 uur in de eigen klas komen voor een lekkere maaltijd en
een viering in de eigen groep.
Om 19.00 uur kunt u uw kind weer uit de klas halen.
Mee te nemen:
Een bord, bestek en een beker meenemen.

Vrijdagmiddag.
De kinderen hebben op vrijdagmiddag, 22 december 2017 vrij van school. De
kerstvakantie is begonnen. De kinderen worden op maandag 8 januari 2018 weer op school
verwacht.

Schoolkrant.
Een dezer dagen wordt de schoolkrant bezorgd. De leerlingen hebben er met juf en meester
weer iets moois van gemaakt!

Nifelje mei Kryst.
Dinsdag 19 december verzorgt de activiteitencommissie een
“KRYSTNIFELDEI”
(kerstknutseldag) Hiervoor zijn 600 wc
rolletjes nodig. Wilt u mee sparen en lege wc rolletjes meegeven
aan uw kind?
Er is hulp nodig om dit “NIFELJEN” tot een succes te maken. Graag contact opnemen met
Trienke Bandstra, tel 0651972293.
'In fear yn ‘e broek', m.a.w. onze complimenten voor de activiteitencommissie die de
afgelopen tijd al heel wat werk heeft verricht en daarmee de decembermaand een extra
feestelijk tintje geeft.

Brân.
Het afgelopen weekeinde is op een aantal plaatsen een vuurtje gestookt op het schoolplein.
Eén van de vuurtjes was tegen het schoolgebouw aan. Een gevaarlijke situatie. Wanneer u
iets merkt of weet, graag doorgeven aan de directeur. Overleg met de politie en brandweer is
dan noodzakelijk in preventieve zin.

In stien dy ’t rôlet,
dêr waachst gjin mos op……….

