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Nieuwsbrief december

03 en 04-12 Ouderspreekuur
In week 46 heeft u de link ontvangen die u kunt gebruiken om in te schrijven voor het 10minuten spreekuur.
05-12 Sinterklaasfeest
We verwachten Sinterklaas en zijn Pieten ook dit jaar weer bij ons op school. Om half 9 zijn
ook de ouders welkom op het plein voor de ontvangst.
De groepen 1 t/m 4 vieren met elkaar feest met Sint en de Pieten, de groepen 5 t/m 8 vieren in
de eigen klas het surprisefeest.
Graag gewoon je eigen beker met drinken en je fruit meenemen.
Vandaag is er geen bewegingsonderwijs.

20-12 Kerstviering met de kinderen van 16.45 – 18.00 uur
Dit jaar vieren we het kerstfeest alleen met de kinderen in de hal van de school. Het thema is:
Laat je licht maar schijnen. We gaan onder meer kijken naar het schimmenspel DE VIER
LICHTEN door Poppentheater PARABEL.
24-12 t/m 04-01 Kerstvakantie
Op de vrijdagmiddag voor de vakantie heeft groep 5 t/m 8 vrij.

Mededelingen:
We hebben half november afscheid genomen van Faysal uit groep 8. Hij is met zijn familie naar
Westkapelle verhuisd. Na vele jaren gescheiden van elkaar in tijdelijke voorzieningen doorgebracht te
hebben nu eindelijk weer een eigen huis voor dit gezin, we wensen hen alle goeds!
Sponsorloop voor schoolplein
Op 22 november hebben alle kinderen meegedaan aan het beweegcircuit of de sponsorloop. De kleuters
in de gymzaal, de oudere kinderen op het voetbalveld. Meester Wilbert had de circuits uitgezet.
‘Bewegen voor ons beweegplein’ was het motto.
De kinderen hadden er zichtbaar plezier in! En wat een prachtige opbrengst van € 2144,50!!!
Alicia uit groep 4 mocht het bedrag onthullen, zij had zo’n € 170,- op haar sponsorkaart staan!
Leuk om op bijgevoegde foto de verbazing van de kinderen over de opbrengst te zien.
Alle kinderen, ouders, familie en bekenden die hebben geholpen met of bijgedragen aan de actie,
Hartelijk bedankt!
Een groepje ouders is bezig te bekijken hoe we nog meer geld kunnen genereren. We mogen alleen
speeltoestellen met keurmerk plaatsen, deze zijn echt heel duur helaas. Wordt vervolgd.

ColumBus
In december komt de ColumBus niet, van wege de kerstvakantie. Maar vanaf januari komt de bus elke
14 dagen, in de oneven weken. De bus komt korter maar vaker, daar hadden we behoefte aan. Heel
fijn dat dat geregeld kon worden.
Adviesgesprekken groep 8
De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen in januari een uitnodiging voor een adviesgesprek met de
leerkrachten van hun kind. De keuze voor een vorm van voortgezet onderwijs die het beste bij hun kind
past wordt dan besproken.
Ouderbijdrage
Wilt u de vrijwillige ouderbijdrage van € 55, - per kind overmaken naar NL52RABO 0 31 22 20 197
t.n.v. Primas-Bergpadschool met de vermelding van de naam van uw kind(eren)? De meeste ouders
hebben dit inmiddels gedaan, waarvoor hartelijk dank!
Annelies van Leerzem

