Nieuwsbrief, december 2017
Beste ouders/verzorgers,
Kerstviering
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstwandeling door de buurt. Op
donderdag 21 december vanaf 17:00 uur start de eerste groep onder begeleiding
van een leerkracht. Elke vijf minuten erna start er een nieuwe groep. Bij aankomst
op school kunt u een broodjes knakworst, kopjes soep, wafels en bekers warme
chocolademelk kopen. Alles kost 50 eurocent per stuk. Verder zullen er muzikale
optredens van leerlingen en kinderen van Trajekt zijn. U bent van harte welkom!
Kerstontbijt
Op vrijdag 22 december om 8:45 uur is er voor alle kinderen een kerstontbijt.
Iedereen heeft hiervoor een bord, bestek en een beker nodig. Graag deze spullen
in een plastic tas meegeven.
Activiteiten school en peuterspeelzaal
Zoals u op de Facebookpagina heeft kunnen zien, zijn de peuters van de
Kinskörref bij ons op bezoek geweest. Woensdag 20 december gaan de kleuters
bij de peuters op bezoek. Samen met de peuterspeelzaal vormen wij een
kindcentrum en deze samenwerking houdt in dat wij ook gezamenlijk activiteiten
ondernemen. Voor dit hele schooljaar staan er gezamenlijke activiteiten gepland.
Aangezien wij niet op dezelfde locatie gehuisvest zijn, lijkt het of we gezellig op
bezoek gaan, maar alle activiteiten zijn door juf Marion van de Kinskörref en juf
Caroline vastgelegd. Ouders met een kind in groep 1 en 2 kunnen altijd bij deze
activiteiten aanwezig zijn.
Trots
Op vrijdag 15 december zijn de groepen 5 t/m 8 naar het bejaardenhuis geweest.
De kinderen hebben allerlei activiteiten ondernomen met de bejaarden en dit is
ook te zien geweest bij L1.
Alle kinderen hebben een kerstkaart geschreven, die gestuurd gaat worden aan
een eenzame oudere. Dit is een landelijke actie en wij weten niet naar wie de
kaarten gestuurd worden.
De spaaractie van de Jumbo heeft 513 euro opgeleverd. Van dit bedrag zullen we
in ieder geval een nieuwe kleuterfiets aanschaffen.

Mariaberg Dennenfeestje
Op 4 januari wordt er een Nieuwjaarsactiviteit georganiseerd voor de kinderen bij
SAM aan de Anjelierstraat. Van 14:00 tot 16:30 uur kunnen de kinderen samen
met de kunstenaars uit de wijk kunst gaan maken. Vanaf 16:30 uur is er onder het
genot van “Koek en Zopie” een gezellig samenzijn voor alle bewoners op het
Mariaveld, naast het buurtcentrum.
Activiteitenbijdrage
Mocht u de activiteitenbijdrage nog niet hebben betaald, dan hopen wij dat u
deze in het nieuwe jaar zo spoedig mogelijk betaalt.
Kerstvakantie
De kerstvakantie start voor alle groepen op vrijdag 22 december om 12:15 uur.
Op maandag 8 januari begint voor iedereen weer het nieuwe jaar op school.
Hoewel wij u de komende dagen nog op school ontmoeten, willen wij u toch
alvast prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen!
Team Emile Weslyschool.

