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Staking dinsdag 12 december
Beste ouders,
Hierbij laten wij u weten dat de staking van 12 december 2017 door gaat.
Op onze school hebben alle medewerkers aangegeven mee te doen aan de
stakingsacties. Dit betekent dat er 12 december 2017 geen lessen zijn en dat
uw kind(eren) de school die dag ook niet kan bezoeken. De school zorgt niet
voor opvang van uw kind.
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U kunt op 12 december 2017 op eigen kosten terecht bij de eerste stap voor
kinderopvang. Ouders die al BSO afnemen bij ‘de eerste stap’, ontvangen van
de eerste stap een mail om hun kind(eren) op te kunnen geven voor opvang
op 12 december.
Ouders die opvang voor hun kind(eren)willen én nog geen klant zijn bij ‘de
eerste stap’ kunnen zich hiervoor ook aanmelden maar dan via de website:
www.deeerstestap.nl . Onder het kopje “nieuws” (2e item van rechts,
bovenaan in de paarse balk) staat de werkwijze voor aanmelding.
Opgeven kan tot en met zondag 10 december.
Wij realiseren ons, dat dit voor u als ouders best lastig kan zijn.
Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u altijd bij mij terecht.
Vriendelijke groet,
Ad Lingsveld
Schooltijden donderdag 21 december
Donderdag 21 december zijn er gewijzigde schooltijden. U heeft het in de
kalender al kunnen lezen.
We werken van 8.30 tot 12.00 uur, ’s middags zijn alle kinderen vrij.
De kerstavond start om 18.00 uur. We sluiten af rond de klok van 19.30 uur.
Kerstdiner
Het kerstdiner donderdagavond 21 december van 18.00 uur tot 18.45 uur.
Bij de klassen komt een intekenlijst te hangen voor het kerstdiner, je mag zelf
invullen wat je meebrengt.
Als u dat niet aan uw kind toevertrouwd, dan kunt u zelf even binnen lopen
komende week. Jullie kunnen bijvoorbeeld zelf croissantjes van bladerdeeg
maken, een lekkere chocolademousse, een grote pan groentesoep of een
lekker kersthapje, dat je uit een kookboek haalt of van internet. Je neemt dit
e
donderdagavond de 21 mee als je ’s avonds om 18.00 uur op school komt.
Hier wordt het dan in je eigen klas op de buffettafel gezet. Als je iets warms
hebt, dan is het misschien handig als je dit op een rechaud of een ander
plaatje zet waarop het warm blijft, het is handig als je dit dan zelf meeneemt.
Vóór dinsdag 19 december zien wij graag de intekenlijsten ingevuld met de
hapjes die worden bereid.

Kerstviering
De kerstviering donderdagavond 21 december van 18.45 uur tot 19.30 uur.
Om 18.45 uur mogen de ouders op school komen, u wordt verwacht in de hal.
Alle kinderen lopen daar op een echte Catwalk een Kerstmodeshow.
Willen alle kinderen zich voor de Kerstmodeshow leuk, grappig of gezellig en
feestelijk aankleden! Tegen de klok van 19.30 uur sluiten we de avond af.

