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Op 18/01 hebben wij een studiedag. Die dag is de school gesloten. Ik wil u vragen
voor die dag uw kind(eren) thuis op te vangen.
Dank u wel!

Kerstmusical: een daverend succes!
Afgelopen donderdag hebben de kinderen van beide groepen 7 een fantastische voorstelling
neergezet: het meisje met de zwavelstokjes.
Wat een verschillende talenten hebben we kunnen zien. Kinderen die zongen, dansten en
speelden als de beste! Maar ook de kinderen die er voor zorgden dat de kinderen op het
podium tot hun recht kwamen zoals de kinderen van de techniek, decoropbouw,
‘podiummanagers’ en catering. Alle kinderen hebben samen met juffrouw Astrid, Amrah,
Lisanne, Maressa, meester Luke en ouders ervoor gezorgd dat we zo’n feestelijke en
sfeervolle kerstviering in de kerk hadden. Dank daarvoor.

Daarnaast is het ook altijd zeer welkom dat er vele ouders en teamleden zijn, die hun
schouders eronder zetten om van de laatste werkweek van het jaar een prachtige
kerstweek te maken.

harte bedankt!

Iedereen die daaraan heeft meegewerkt, van

Het Kind verbindt, SAMEN maken we Kerst

Nieuwe IB-er
In het kader van het vertrek van Marije Kamerling naar een andere school, zoals u weet,
heeft een sollicitatiecomissie van de week gesproken met twee kandidaat IB-ers. Daarvan
hebben we er een aan kunnen stellen.
I.v.m. wederzijdse afstemming op berichten naar buiten houden wij de naam nog even
onder ons. Maar we hechten eraan u op de hoogte te houden van vorderingen in dezen.
Uiterlijk 1 maart zal de kandidaat kunnen beginnen. Maar wellicht eerder als dat onderling
zo geregeld kan worden. In de tussentijd zorgen wij intern voor continuiteit op lopende
processen. Voor vragen kunt u altijd bij een van ons terecht.
Marije succes op je nieuwe school!

Geniet van de vakantie met uw kinderen.
Wij zien u graag weer op maandag 9 januari 2017

Uit de wijk
Kerst en Driekoningen in Vathorst-Hooglanderveen
Bijna vakantie, bijna Kerstmis! En om het grote feest echt helemaal mee te vieren ben je
welkom in de St. Josephkerk, waar een prachtige kerststal is opgebouwd! Er zijn zaterdag
en zondag 4 kerstvieringen voor alle leeftijden, kijk op www.zaligkerstmis.nl voor de tijden.
En dan, aan het einde van de vakantie, is er het Driekoningenfeest. We gaan op zoek naar
de drie koningen van Vathorst-Hooglanderveen. Doe mee aan de kleurwedstrijd en kom
naar het feest op zondag 8 januari om 11.00 uur in de St. Josephkerk. Informatie
op www.zaligkerstmis.nl.
We wensen je een mooi en zalig Kerstfeest en alvast een veilige jaarwisseling!
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)

