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kanjers

Dank zij deze kanjers werd de sporthal omgetoverd tot een Pietenwalhalla. Onder leiding van
juffrouw Wilma hebben alle kinderen tijdens de Pietengym geklauterd en gespeeld dat het een lieve
lust was. Het was een super gymles! Met dank aan de ouders die aan het einde van de dag hebben
geholpen om alles weer op te ruimen.

ouderbijdrage
Het schooljaar 2019-2020 is al weer enige tijd aan de gang. De Oudervereniging is zoals altijd druk
bezig met het organiseren van de diverse activiteiten die voor dit schooljaar op het programma staan.
Om dit alles te kunnen bekostigen hebben we ook uw bijdrage weer hard nodig. Tijdens de algemene
ledenvergadering van 17 september jl. heeft men besloten dat de ouderbijdrage voor dit schooljaar
blijft staan op €17,50 per kind. U krijgt na de Kerstvakantie een betaalverzoek voor de
ouderbijdrage via ISY dat heel gemakkelijk te voldoen is via IDEAL. We rekenen ook dit jaar weer op
uw steun. Leerlingen die instromen na 1 januari 2020 hoeven geen ouderbijdrage te betalen voor dit
schooljaar en zullen dus ook geen betalingsuitnodiging ontvangen. Voor de betaling van het
schoolreisje krijgt u te zijner tijd een betalingsverzoek via ISY.

Kerstdiner
Vanavond wordt weer het feestelijke Triangel-Kerstdiner georganiseerd. Dit is voor alle kinderen een
verplichte activiteit. Aanvang is 17:30 uur, einde 19:15 uur. Het is de bedoeling dat alle kinderen in de
klas worden opgehaald, ze mogen niet alleen naar buiten gaan.

wenskaarten
Zoals eerder aangegeven willen wij u verzoeken om geen uitnodigingen voor verjaardagen en
wenskaarten (bijvoorbeeld Kerstkaarten) op school uit te laten delen. Wij hebben dit besluit genomen
om teleurstellingen bij kinderen te voorkomen. Het zou fijn zijn als we hierbij op uw medewerking
kunnen rekenen.

kriebelen
Op maandag 6 januari worden alle leerlingen weer gekriebeld. Wilt u uw kind de avond van te voren
de haren (laten) wassen en ze deze dag geen gel laten gebruiken?

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 15 januari.
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