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Personeel
Maandag 17 en dinsdag 18 december leidt meester Dik groep 3-4-5.
Nomie bereidt de Zilveren Weken voor en werkt de klassenadministratie bij.
Schoolschaatsen
Woensdag 19 december gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 deelnemen
aan Wijchen Schaatst. Het is de bedoeling dat we om 8.20 uur op school zijn,
we verzamelen dan om 8.40 uur voor ijssalon Markt 19 en lopen dan
gezamenlijk naar het schaatsen. We gaan er een mooie dag van maken!
Vrijwillige ouderbijdrage
Denkt u deze week en volgende week ook nog even aan het betalen van de
ouderbijdrage. Dan heeft de Ouderraad de financiën ook weer op orde!
Schooltijden donderdag 20 december
Donderdag 20 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 20.00 uur.
Kerstavond
Beste allemaal, op school staan de kerstbomen weer. De versiergroep heeft
hard gewerkt. Ook hangt er weer een intekenlijst bij de deur bij elke klas.
Hier kun je je gerechtje op schrijven, dan hebben we niet zoveel dubbel.
Om 18.00 uur zetten de kinderen hun gerecht in de klas en mogen de kinderen
aan tafel. Tussen 19.00 uur en 19.15 uur mogen ouders en de kinderen in de
hal komen zitten, want om 19.20 begint het kerstspel uitgevoerd door
groep 1/2. Na het kerstspel is er nog even tijd om de overgebleven hapjes
(als ze er zijn 😂) op te eten en om 20.00 uur sluiten we de avond af.
Vrijdag 21 december
Als alle kinderen een plastic tas meenemen, kunnen alle spulletjes mee!
’s Ochtends houden we onze jaarlijkse Kerstknutsel. De klassenouders hebben
de knutsel bedacht en begeleiden de kinderen deze ochtend.
Deze vrijdag is gewoon hetzelfde als andere dagen, je neemt dan je fruithap
voor 10.30 uur en je boterhammen voor 12.00 uur mee.
We sluiten de dag af als elke vrijdag, om 14.00 uur. Dan begint de vakantie!
Luizencontrole na de vakantie
Na de kerstvakantie is er maandag 7 januari weer een luizencontrole. Wilt u
uw kind geen ingewikkelde vlechten en/of gel in (laten) doen!

Het schoolteam van de St. Jan Baptist wenst u en alle kinderen
een fijne vakantie, mooie feestdagen en alle goeds voor 2019!
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