Weekkaart maandag 3— vrijdag 7 december 2018

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
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VRIJDAG 7 DECEMBER 2018
Marsstraat 26
7782 RK De Krim
tel. 0524-571679
directie@obsklimopschool.nl

MAANDAG 3 DECEMBER 2018
DINSDAG 4 DECEMBER 2018
Vanmiddag is de schoolverpleegkundige op school

WOENSDAG 5 DECEMBER 2018
Sinterklaasfeest: 08:15 uur aankomst Sinterklaas
EU schoolfruit

DONDERDAG 6 DECEMBER 2018
EU schoolfruit
Juf Linda jarig

VRIJDAG 7 DECEMBER 2018
Studiedag: alle kinderen vrij

BIJZONDERHEDEN
Enquête: Uw kind heeft deze week een brief meegekregen met het verzoek om een enquête in te
vullen. Elke drie jaar doet onderwijsstichting Arcade onderzoek naar te tevredenheid van de ouders op
alle scholen. De kinderen van groep 6-7-8 vullen eveneens een tevredenheidsenquête in, zij doen dat
op school.
Schoolverpleegkundige: Elk jaar komt de schoolverpleegkundige de scholen bezoeken. Zij komt a.s.
dinsdag om enkele kinderen te bekijken. Zij zal de lengte en het gewicht opmeten van de kinderen.
Wellicht doet zij ook een ogen– en gehoortest. Bij deze controle hoeven de ouders niet aanwezig te
zijn. Hun ouders hebben als het goed is een brief ontvangen.
EU schoolfruit: mandarijn, sinaasappel en waspeen.
Oud papier: Op 1 december wordt het oud papier opgehaald.
Sinterklaas: Om 08:15 uur heten wij Sinterklaas welkom voor het Sinterklaasfeest op school.
Kerstdiner op woensdag 19 december! De directeur, Marcel, wil graag op beide scholen het
kerstdiner bijwonen en dat kan alleen als dit op verschillende dagen wordt georganiseerd. Hij heeft
daarom besloten om vast te houden aan de planning.
Studiedag: Op vrijdag 7 december zijn alle kinderen de hele dag vrij, omdat er een studiedag gepland
is. We gaan het in het team hebben over het communicatieplan en de daaruit voortvloeiende acties.
Ook gaan we samen met het team van basisschool De Bron starten met de scholing van ‘De
Vreedzame School’. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie.
Zie voor actuele en belangrijke data ook de kalender
op de website: www.obsklimopschool.nl

Wij wensen u een fijn Sinterklaasfeest!
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Kerkkorreltje…
Vind jij het leuk om te zingen en te dansen? Kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen dat doen bij Kinderkoor
‘De Krimse Nootjes’! Naomi & Ashley oefenen dan leuke, christelijke liedjes met bijpassende dansjes en
gebaren. De repetities zijn op donderdagmiddag van 15.30 – 16.30 uur. Wil je meer weten? Bel of mail
dan met 0524-570760 of a.a.smit@hetnet.nl. Je bent natuurlijk ook van harte welkom om eens een keertje
te komen kijken aan de Julianastraat 22!!
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