Kerstdiner
Vanavond is het eindelijk zover. We gaan
met alle kinderen eten op school. Kinderen
zijn er al dagen mee bezig. Wat trek ik aan,
passen de juiste schoenen er wel bij, zal ik
glitters in mijn haar doen of een mooie
haarband. Ook ouders zijn vanavond van harte
welkom om een hapje of drankje te genieten.
Dit is in het speellokaal.
Kerstmusical
Vrijdag 22 december voert groep 5-6 haar
musical op. Ouders van groep 5-6 zijn
hiervoor uitgenodigd. We doen de wanden
van het speellokaal open zodat iedereen het
goed kan zien. De kinderen zitten vooraan op
banken of een eigen stoel.
Niveaulezen
Door alle feestelijkheden is er morgen
/vrijdag 22 december geen niveaulezen.
Kerstvakantie
De komende twee weken zijn de kinderen
vrij. Op 8 januari begint de school weer.
Het kan natuurlijk zijn dat er in de vakantie
iets onverwachts gebeurt. Via mail ben ik te
bereiken. Soms kan er zich iets ernstigs
voordoen en is telefonisch contact wenselijk.
Voor noodgevallen kunt u mij
bereiken via mijn privé 06 nummer
06 28 62 67 84
David Devilee
Afscheid Bo
Deze week was Bo uit groep 5-6 voor het
laatst bij ons op school. De kinderen hebben
een klein afscheidsfeestje gehad. In de
Kerstvakantie vliegt zij terug naar haar
moeder op St. Maarten. We willen Bo en haar
moeder heel veel succes wensen en een heel
mooie toekomst op St. Maarten. Laat je nog
eens wat van je horen??!!
Oud leerlingen
Rosa, die vorig jaar in groep 4 zat, is voor
de zomervakantie naar Curaçao verhuisd.
Tijdens het Kerstdiner gaat zij skypen met haar
oud klasgenootjes en juf Miranda..

Gymtijden
Na de kerstvakantie verandert tijdelijk
de gym tijd van groep 7-8. Zij gymmen niet
meer op maandag maar op vrijdagmiddag. Op
vrijdag gymmen we van 13.30 tot 14.15. Dit is
i.v.m. de judolessen die op maandag gegeven
worden aan de groepen 3/4 en 5/6.
Activiteiten in de Kerstvakantie
In de kerstvakantie worden er 2 “mad
Science” workshops georganiseerd in het
Woudagemaal in Lemmer.
Workshops vol proefjes en experimenten voor
kinderen tussen de 8 en 12 jaar.
De techniek achter deze stoomreus, die
tevens op de UNESCO Werelderfgoed staat, is
namelijk heel bijzonder!
Men kan zich aanmelden
via info@woudagemaal.nl
LEES MEER >>>
BELANGRIJKE DATA
December
21 Kerstviering 17.30
22 Kerstmusical 9.00 en ouders van groep 5-6
22 vanaf 12.00 uur Kerstvakantie t/m 7 januari
25 1e Kerstdag
26 2e Kerstdag
31 oudejaarsdag
Januari
1 Nieuwjaarsdag
8 Start school / deze week luizenpluizen
15 t/m 26 Cito toetsen DEZE DATA KLOPPEN!!
16 OR vergadering
23 Bibliotheek 1-2-7-8
30 Bibliotheek 3-4-5-6
Februari
10 Juf Lieke jarig
13 Carnavalsviering
13 MR vergadering
14 As woensdag
23 Comensatiedag leerlingen/Studiedag team
26 Voorjaarsvakantie t/m 4 maart
NAMENS HET TEAM VAN
DE MARTINUSSCHOOL WILLEN WE JULLIE
ALLEMAAL HEEL FIJNE FEESTDAGEN
TOEWENSEN

