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Personeel 
Gert de Wit is ter re-integratie vanaf nu dagelijks op school vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur.  

Amrah Kuiper is geopereerd, deze operatie is geslaagd. Zij herstelt thuis in alle rust.  

 

Gebruik ’t Krummeltje 
De peuterwerkplaats van de SKA was in het ’t Krummeltje. Wegens te weinig peuterinstroom, is deze 

ruimte nu door ons in gebruik tot 13.45 uur, daarna maakt de BSO gebruik van deze ruimte. Judith van 

Ekris, onze leerkrachtondersteuner, beelddenkspecialist, heeft deze ruimte in gebruik om onze kinderen te 

ondersteunen. Ook zal op woensdagochtend de motoriektherapeut, Nikki Waaijenburg, in deze ruimte 

werkzaam zijn.  

 

Sinterklaas 
De school is deze week weer mooi versierd, waarvoor dank. Tevens zijn de schoentjes 

gevuld afgelopen dinsdagnacht. Uw kind heeft er vast over verteld.  

Morgen, 25 november, is het Sinterklaasfeest in de Dissel, hij zal 5 december bij ons op 

school komen. Vol verwachting klopt ons hart.   

 

 

Vervoersafspraken t.b.v. schooluitstapjes 

Denkt u eraan de ingevulde strookjes mee te geven aan uw kind?  

Kerst 
De Sinterklaas stemming is nog niet voorbij, of de Kerstcommissie is al weer druk met 

de voorbereidingen. Voor in  uw agenda: de Kerstviering zal op donderdag 21 

december plaatsvinden. De ochtend in de kerk en in de avond zal het Kerstdiner in de 

school zijn. Hierover wordt u nader bericht door de Kerstcommissie.  
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PO in Actie 
Onderwijsstaking op 12 december 

In de week van 5 december staat de onderwijsbegroting op de agenda. De 

onderwijsvakbonden en de vertegenwoordiging van de schoolbesturen 

leggen minister Slob deze datum als ultimatum op. Als er op 5 december nog 

niet is ingegaan op de claim van 1,4 miljard dan gaat het onderwijs op 

dinsdag 12 december staken. 

Wilt u vast rekening houden dat onze school op deze dag mogelijk dicht gaat 

en wellicht al opvang voor uw kind achter de hand hebben? We houden u op 

de hoogte. 

 

 

Vanuit de wijk 
Kleuterkerk op weg naar Kerst 

Kerk op schoot is een laagdrempelige samenkomst voor kinderen van 4 tot 7 jaar met ouder(s) en/of 

grootouders(s). We komen op 3 december om 11.00 uur samen in de Parochiezaal St. Joseph naast de kerk 

in Hooglanderveen. Het thema is deze keer Op weg naar Kerst. Rond de grote kaars gaan we zingen en 

bidden, we luisteren naar het verhaal van de eerste kaars op de adventskrans. Ook maken we een handige 

knutsel, die onderweg naar Kerst van pas komt. Natuurlijk gaan we tot slot ons eigen kaarsje aansteken. 

Komt u ook, (groot)ouder(s) met uw (klein)kind(eren)? Welkom. 

Familiematinee muziekvereniging Animato 
Zaterdag 9 december 2017 vindt weer het jaarlijks familiematinee van muziekvereniging Animato in en om 

de St. Josephkerk in Hooglanderveen plaats. Dit jaar is het thema “ feest van het licht”.  Zie verder 
bijlage. 
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