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Beste ouders, hallo kinderen,
We hebben een nieuw Prinsenpaar: Proficiat Prins Sigi en Prinses Renske.
Carnaval………… bij ons op school
Het begon met het aftreden van Prins Dylan en Prinses Jaimy op vrijdagmiddag 11 november om
14.11 uur en het uitroepen van het nieuwe Prinsenpaar: Prins Sigi en Prinses Renske. Samen met
d’r Heksenbergse Vasteloavends Verein en DJ Sam was dit een spetterende ceremonie.

Sinterklaas komt op bezoek op vrijdagochtend 2 december 2016
Vrijdag 2 december a.s. zal Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school en krijgen alle
groepen een groepscadeau.
Hoe hij aankomt weten we nog niet, dat blijft een verrassing. Wat we wel weten is dat hij naar ons toe
komt. Zoals ieder jaar is het belangrijk om op de speelplaats hard te zingen, dan weet de Sint waar hij
moet zijn. Om alles goed te laten verlopen, gaan alle kinderen tijdens de inlooptijd naar binnen. Om
8.30 uur komen alle kinderen met de leerkracht naar het middenplein. Alle groepen hebben een eigen
plek op de speelplaats, zodat iedereen alles goed kan zien. Ouders zijn ook van harte welkom op de
speelplaats en zingen hopelijk hard mee.
De Sint en zijn Pieten bezoeken ’s ochtends de peuters en de groepen 1 t/m 5. De groepen 5 t/m 8
houden “surprise” in de groep. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen van de ouderraad koekjes,
mandarijntjes en iets te drinken.
De school is gewoon om 14.45 uur uit voor de groepen 3 t/m 8.
De kleuters hebben vanaf 12.00 uur vrij.

Maandag 5 december hebben de kleuters vrij
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Belangrijk om te weten:









De oudergesprekken voor groep 1 t/m 8 starten volgende week.
Juffrouw Mandy (groep 3) is zwanger. Proficiat.
Het Nationaal Schoolontbijt was weer erg lekker.
In de bijlage: “de LET OP en STOP! Krant”. Informatie om kindermishandeling te stoppen.
Juffrouw Maud heeft taakuitbreiding gekregen. Super. Als juffrouw Mandy haar ICT
werkzaamheden uitvoert op woensdag neemt Juffrouw Maud groep 3 over. Als juffrouw
Renee “meeloopt met meester Wil i.v.m. de interne begeleiding” neemt juffrouw Maud groep 6
over.
Zondag 27 november om 9.30 uur ontvangen de kinderen het Vormsel in onze Parochiekerk.
Zaterdag 24 december om 18.00 uur: Kerstnachtmis m.m.v. communicanten Heksenberg en
de Vrank in onze Parochie kerk.

Verkeersveiligheid voor al onze kinderen………………..





We willen u vragen om goed te letten op de verkeersveiligheid bij het halen en brengen van al
onze kinderen. ’s Ochtends blijft het wat langer donker, minder zicht voor groot en klein!!!
We weten dat er bij het “pad” geen officieel zebrapad is, maar in het belang van de veiligheid
vragen we u toch voorzichtig te zijn en rekening met elkaar te houden.
Parkeren waar het mag!!! (niet voor de garages van de “buren”. Parkeertip: bij het Gringeltje!
Een beetje extra aandacht door iedereen kan wellicht helpen dat het veiliger wordt en blijft
voor de kinderen die gebracht en gehaald worden, maar ook voor die leerlingen die
zelfstandig naar school komen.

Wat helpt: gewoon allemaal (groot en klein) de verkeersregels volgen!!
Hiervoor willen we u alvast hartelijk danken.

Belangrijke data:
Vrijdag 25 november
Zondag 27 november
Vanaf 28 november
Vrijdag 2 december

!!Maandag 5 december
Vrijdag 9 december
Vrijdag 16 december
Vrijdag 16 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Zaterdag 24 december
om 18.00 uur
26 december t/m 6 januari

Groep 1 en 2 vrij.
Vormselmis om 9.30 uur in onze Parochiekerk
Start oudergesprekken voor groep 1 t/m 8
Sinterklaas op school
Terugkomochtend voor de kleuters. Kleuters vrij vanaf
12.00 uur. Groep 3 t/m 8 gewoon school tot 14.45 uur
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Kerstmarkt van 17.00 tot 19.00 uur
Kerstviering: Groep 1 t/m 8 gewoon school tot 14.45 uur
1e Rapport
Alle groepen vrij
Kerstnachtmis m.m.v. communicanten Heksenberg en de
Vrank in onze Parochie kerk
Kerstvakantie

Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Gerardus Majella
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