Informatieblad voor ouders en leerlingen
Weetjeweekje
jaargang 4 nr. 48 3 november 2017

Kerstviering
3. Wie kan ons helpen aan strobalen om
te lenen?
4. Wie kan ons helpen aan vuurkorven om
te lenen?
Graag aamelden via m.molenaar@hendrik
-boogaard.nl.
Dit jaar vieren wij Kerstmis anders dan
anders. Wij organiseren dit jaar op
donderdag 21 december in de avond een
herdertjestocht door de wijk. Een
herdertjestocht leidt u langs de taferelen
van het Bijbelverhaal over de geboorte
van Christus. U begint met uw eigen gezin
in de school met het eerste tafereel,
daarna zal de zoektocht leiden langs een
aantal taferelen zoals de werkplaats van
Jozef en Maria, de herders in het veld etc.
Aan het einde komen we bij elkaar op het
schoolplein waar een versnapering en
drinken staat te wachten en waar u nog
even kunt napraten met elkaar.

Dit jaar dus geen kerstdiner, wel zijn de
kinderen op donderdagmiddag vrij zodat
ze uitgerust “s avonds kunnen deelnemen
aan de herdertjestocht.
Wij hebben er zin in!
Team Kerstviering
Bijlage
In de bijlage vindt u een oproep namens de
Raad van Toezicht.

Duo-lezen in groep 3

In de week van 20 november willen wij
graag gaan starten met het duo-lezen in
de groepen 3. Hiervoor hebben wij de
hulp van ouders hard nodig. Vindt u het
leuk om wekelijks bij ons op school te
1. Wie woont er in de omgeving van
school ( Sportbuurt ) en vindt het leuk om komen lezen met kinderen, dan horen
wij dit graag. Duo-lezen houdt in dat u
het huis te versieren en kinderen van
kinderen begeleidt in groepjes
groep 8 te ontvangen om hun rol te
van 2 en dit wekelijks met ze
spelen?
doet. We hopen op voldoende
2. Wie vindt het leuk om aan te sluiten bij aanmeldingen.
onze werkgroep en dingen te organiseren
U kunt zich opgeven door te reageren op
in en rondom de school voor de
het Klasbordbericht van de leerkracht van
herdertjestocht?
uw kind.
We zijn druk bezig met de
voorbereidingen en hebben een aantal
verzoeken :

AGENDA
November 2017
Woe. 8
Do.
9
Do.
9
Do.
9
Woe. 15
Di.
21
Woe. 22
Do.
23
Do.
30

December 2017
Di.
5
Do.
7
Di.
19
Do.
21
Vrij.
22

Voorstelling 1/2a
Zwemmen 8a
Voorstelling 1/2bcd
Les zwerfafval gr 5b 9.30uur-12.00 uur
Bezoek molen gr.5b
Zwemmen 3c
Bezoek molen gr. 5a
Zwemmen 3/4a
Les zwerfafval gr. 5a. 9.30 uur-12.00 uur

Sinterklaasviering (continurooster)
Zwemmen 4/5b
Zwemmen 3d
Kerstviering (`s middags zijn de leerlingen vrij)
Start kerstvakantie om 12.00 uur.

Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

Studiedagen schooljaar 2017/2018:
-23 februari;
-13 juni.

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

