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Lijst met relevante data
Woensdag 5 december

Sinterklaas op school

Maandagavond 10 december

19:30 – 21:00 uur vergadering medezeggenschapsraad

Dinsdagavond 11 december

19:30 – 21:00 uur vergadering oudercommissie

Maandag 17 december

19:30 – 21:00 uur vergadering GMR (locatie: MFC Foxhol)

Dinsdag 18 december

Groep 8 – Zwemspelmorgen
Margemiddag onderbouw – groep 1 t/m 4 vrij!

Donderdag 20 december

Vrijdagmiddag 21 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Avond Kerstdiner voor alle groepen
De Kerstcommissie houdt u via Digiduif op de hoogte
Vrijdagmiddag vanaf 11:45 uur Kerstvakantie

Sinterklaas
Hij komt, hij komt…
Woensdag 5 december vieren we de verjaardag van
Sinterklaas en komt hij langs op school. De kinderen
hebben een mail van Sinterklaas gekregen, waarin
staat dat hij zich verheugd op zijn komst naar school.
Ook staat er in de mail geschreven dat Sinterklaas een
postpakket verwacht. Helaas heeft Post Nl het pakket
verkeerd bezorgd en staat het pakket helemaal in
Maastricht! Zal het pakket op tijd bij school zijn en
wat zit er eigenlijk in het pakket? Spannend allemaal,
hoor! We zullen het zien, komende woensdag!
Er is woensdag geen inloop. De leerkrachten staan om
8.25 uur buiten op het plein en de kinderen
verzamelen bij de desbetreffende leerkracht. Ouders
zijn van harte welkom, maar graag verzamelen op de
verhoging bij de zandbak. Gelieve niet voor de hekjes
aan de vijverkant, zodat de kinderen goed zicht
hebben op de straat.

Vervanging bij ziekte of afwezigheid leerkracht
Ook meesters en juffen zijn weleens ziek. Gelukkig
hebben we tot op heden de afwezigheid van
leerkrachten veelal kunnen opvangen met hulp van
collega’s, vervangers en/of het verdelen van
leerlingen over andere groepen. Wij hebben nog geen
groepen naar huis hoeven sturen. Het komt echter
steeds vaker voor dat er geen invalleerkrachten
beschikbaar zijn. U moet er dus rekening mee houden
dat er een moment komt dat wij een groep geen
onderwijs kunnen bieden en naar huis sturen. Wij
informeren u in dat geval via Digiduif.
Laatste Luchtpost
Aangezien bijna alle informatie rechtstreeks door de
leerkrachten via Digiduif wordt verzonden, is het
steeds lastiger om de Luchtpost gevuld te krijgen.
Daarom hebben we besloten om te stoppen met de
maandelijkse Luchtpost. De informatievoorziening,
zowel algemeen als groepsgebonden, gaat in de
toekomst rechtstreeks vanuit Digiduif.

We maken er een gezellig feest van!
Tot zover deze luchtpost, dit was de laatste…

