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vrijdag 15 december: juf Greta.

Geachte ouder(s), verzorger(s),

maandag 18 december: juf Kramer

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor komende

dinsdag 19 december: juf Greta

week. Allen een hartelijke groet.

woensdag 20 december: KINDEREN GROEP
B VRIJ!
donderdag 21 december: hele school vrij.

Agenda

vrijdag 22 december: ’s morgens het kerstfeest
op school.

maandag 11 december:
-

Geen bijzonderheden.
Kerstviering 2017

dinsdag 12 december:
-

16:00 uur vergadering Medezeggen-

Over twee weken vieren wij alweer het

schapsraad

kerstfeest met de kinderen. Om u alvast voor
te bereiden hieronder het rooster zoals de

woensdag 13 december:
-

vieringen zullen plaatsvinden.

Geen bijzonderheden

De

donderdag 14 december:
-

onderbouw

(A/B)

en

bovenbouw

(C,D,E) hebben hun eigen kerstviering.

Geen bijzonderheden

vrijdag 15 december:
-

We gaan er van uit dat u uw kind zelf mee

Geen bijzonderheden

neemt! In principe is er geen vervoer van de
taxi.

Mededelingen

Moet u kind wel worden vervoerd met de taxi,
dan moet u dit zelf regelen.

Juf Westhuis
Volgende week wordt juf Westhuis voor een
kleine operatie opgenomen in het ziekenhuis.
Het herstel daarvan zal naar verwachting een

9.00u – 10.15u Viering onderbouw

paar weken duren. Dit betekent dat zij vanaf
volgende week – helaas – niet op school is. We
wensen haar vanaf deze plaats veel sterkte toe

op het plein onder- en bovenbouw:
9.45u – 10.00u

en hopen dat de ingreep slaagt.
De vervanging van juf Westhuis is als volgt
geregeld:

9.45u – 10.15u Gezamenlijk gedeelte buiten

Chocomelk/koffie/thee

met iets lekkers
10.00u – 10.15u

Samenzang

maandag 11 december: juf Westhuis zelf.
dinsdag 12 december: juf Greta.

9.45u – 11.15u

Viering bovenbouw

woensdag 13 december: juf Kramer.
donderdag 14 december: juf Kramer.

H:\Mijn Documenten\nieuwsbrieven\7 december 2017 nieuwsbrief nr. 15.docx

Sprookjesfestival
Stichting Welzijn Nunspeet heeft op 28 en 29
december een ‘sprookjesfestival’. Bestemd voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Dit wordt gehouden bij de basisschool De Bron,
Meester Drostweg 6, Nunspeet.
Kosten: één dag € 9,50; twee dagen € 15,50 pp.
Dit is inclusief eten en drinken.

