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Vuurwerkvoorlichting
Aanstaande dinsdag 17 december gaan de jaargroepen 7/8 en 6 naar de brandweer waar
ook bureau Halt aanwezig zal zijn. Hier wordt voorlichting gegeven over vuurwerk door de
brandweer, met nadruk op veiligheid. Bureau Halt zal voorlichting geven met de nadruk op
overlast.
Jaargroepen 7/8 gaan van 11:30 tot 12:30 uur, zij moeten hun eigen lunch meenemen en
zullen na het bezoek aan de brandweer samen op school eten.
Jaargroep 6 gaat van 13:15 tot 14:15 naar de brandweer, zij moeten wel om 13:00 uur op
school aanwezig zijn. Dan wordt er namelijk vertrokken naar de brandweer. Er is geen fiets
nodig, wij gaan lopen.
Kerstviering
We zijn nog op zoek naar twee vuurkorven voor 19 december. Van wie zouden we deze
mogen lenen?
Gymmen of schoolschaatsen?
Aanstaande woensdag gaan de groepen 3 / 4 en 5 / 6 schoolschaatsen. Ook de leerlingen
uit het Ooievaarsnest en Arendsnest gaan mee. Deze leerlingen gaan dus niet gymmen.
Zij moeten gewoon om 8:30 uur op school zijn. Jaargroep 7 / 8 gaan op hun gewone tijd naar
de gym.

Schoolfruit komende week
Het schoolfruit voor komende week is:
Woensdag: meloen
Donderdag: mandarijn
Vrijdag: appel

Indien uw kind hiervan iets niet zo graag eet, kunt u iets anders aan groente of fruit
meegeven.
Uitreiking label verkeersveilige school
Wethouder Ankie Smit heeft ons vanmorgen het certificaat verkeersveilige school
overhandigd. Daarnaast kregen wij ook nog een cheque van 250 euro. De leerlingenraad
gaat met elkaar kijken hoe we dit bedrag in kunnen zetten.

Schoolschaatsen
Woensdag 18 december mogen we komen schaatsen op de schaatsbaan in de stad. Het is
belangrijk dat de kinderen deze dag handschoenen bij zich hebben. We zoeken voor die
ochtend nog ouders die ons willen komen helpen, vooral met groep 5 en 6. Het gaat om de
volgende tijden en groepen:
Groep 3 en 4: 09:00 – 10:00
Groep 5 en 6: 10:00 – 11:00
Opgeven kan bij de groepsleerkracht.

Op de agenda
December
13
19
19
20
21 dec. t/m 5 jan.

Uitreiking label verkeersveilige school
Foute kersttruiendag
Kerstviering
Alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie

