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Vinn

Wat was het gezellig afgelopen maandag op school! Kinderen hebben genoten van de dag. Wij
merkten dat de kinderen in de dagen erna rustig hebben kunnen werken.
In de volgende Nieuwsbrief praten we u weer bij over de onderwerpen van de studiedag van
donderdag jl.
En dan nu op naar het volgende feest….Kerstmis. in deze Nieuwsbrief leest u er al wat over. Ook
is via MijnSchoolInfo al een verzoek uw kant op gekomen.

Noteert u alstublieft goed de data in uw agenda wanneer uw kind vrij is
of juist naar school moet gaan. Het komt regelmatig voor dat we kinderen missen. Dan blijkt
achteraf dat ouders vergeten waren dat hun kind gewoon naar school moest. Wij moeten dit
noteren als ongeoorloofd verzuim en ouders krijgen dan alsnog de vraag om hun kind zo snel
mogelijk naar school te brengen. Wij noteren elke week in de Nieuwsbrief de agenda en u kunt
de agenda inzien via Mijn Schoolinfo. Dank u wel!

Van de Kerstwerkgroep
Beste ouders,

Op donderdag 20 december is onze jaarlijkse kerstviering op D'N OVERKANT.
De schooltijden op deze dag zijn ongewijzigd.
Dit jaar hebben we nogmaals gekozen voor een kerstlunch. Dat betekent dat alle kinderen
tussen de middag in hun eigen klas eten. Dit gaat op dezelfde manier als vorig jaar; u als
ouder maakt een aantal hapjes voor de kerstlunch. Binnenkort krijgt u via de klassenouder
een mailing waarin u wordt gevraagd een gerechtje te maken. De klassenouders zullen dit
verder coördineren.
’s Morgens vieren de kinderen het kerstfeest in de eigen groep. Gedurende de dag zijn er
2 voorstellingen. Een aantal leerlingen uit de groepen 6 zullen tijdens deze voorstelling het
kerstverhaal uitbeelden. Dit jaar is er geen kerstplein.
We zwaaien de kinderen om 14.45 uur uit onder begeleiding van vrolijke kerstmuziek en
een woordje van meneer Michel.
Vrijdagochtend 21 december worden de kinderen van groep 2 t/m 8 weer op school
verwacht op de normale tijd. De kerstvakantie begint dan om 12.00u.

*** Extra verzoek: wilt u uw zoon/dochter op 20 december een
kerstmuts, een plastic bord en (plastic) bestek meegeven? ***

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Kerst

Word jij onze jeugdburgemeester?
Ben jij een leerling uit de bovenbouw van de basisschool? Ben jij geïnteresseerd in het
bestuur van de gemeente? Sta jij graag in de belangstelling en kun jij goed voor grote
groepen mensen spreken? En kom jij uit Etten-Leur? Dan word jij misschien wel onze
eerste jeugdburgemeester! Lijkt dit je leuk? Stuur dan voor 6 januari 2019 je
sollicitatiebrief naar jeugdburgemeester@etten-leur.nl.
Als jeugdburgemeester neem je deel aan evenementen als de sleuteloverdracht met
carnaval en de opening van de Koningsspelen. Met de jeugdburgemeester wil de gemeente
de betrokkenheid van de jeugd vergroten en kinderen kennis laten maken met democratie.

EXTRA VANUIT D’N OVERKANT
Wij ondersteunen dit initiatief vanuit de gemeente van harte. Wij vinden het heel belangrijk
dat kinderen hun stem laten horen en meepraten over wat voor hen belangrijk is. Dus wil
je hieraan meedoen, kom dan gewoon naar je juf, je meneer of naar meneer Michel of juf
Mirjam. Dan helpen wij je verder!!

Uitslag Kinderpostzegelactie
Van 26 september t/m 3 oktober hebben de leerlingen van de groepen 7 zeer succesvol
deelgenomen aan de Kinderpostzegelactie.
Door het verkopen van postzegels, kaarten en tassen hebben zij een totaalbedrag
opgehaald van € 8.679,71 !
De totale opbrengst van de landelijke actie is € 9.401.715,- en gaat naar het helpen van
400.000 kinderen aan een goed thuis.
De leerlingen van de groepen 7 mogen trots
zijn op dit resultaat! Dat zijn wij namelijk
ook!
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