Nr. 8 13 december

Kerstreis
We zijn blij dat er vele aanmeldingen zijn voor de
kerstreis die we volgende week donderdag gaan
organiseren. Ook heten we nieuwe ouders die
meelopen bij deze van harte welkom. De opzet
van deze viering is anders dan voorgaande jaren.
Nog even voor de duidelijkheid het idee op een
rijtje:
Iedereen die zich heeft opgegeven wordt
ingedeeld in (grotere) groepen. De kinderen
lopen met hun familie mee. Maandag krijgt uw
(oudste) kind een briefje mee met de tijd waarop
u verwacht wordt.
We starten op school. Vervolgens gaan we te
voet door Een in verlichte straten. Tijdens de
kerstwandeling wordt op verschillende locaties in
Een het kerstverhaal verteld. Dit gebeurt door
middel van verhalen, muziek en andere
activiteiten.

Even voorstellen
Suzanne Postma

Hallo allemaal! Ik wil me graag even voorstellen,
omdat ik sinds kort les geef op de vrijdag in groep
7/8 van De Schans. Mijn naam is Suzanne Postma,
ik ben 47 jaar en ik woon in Tolbert met mijn man
en drie kinderen. Sinds deze zomer ben ik
afgestudeerd als leerkracht aan de
Hanzehogeschool in Groningen en ik heb
sindsdien in de invalpool van OPON gewerkt.
Hiervoor was ik werkzaam als logopedist. Dit
werk doe ik nog steeds voor één dag per week op
't Hoge Holt in Roden. Ik heb veel zin om op De
Schans te gaan werken, het lijkt me een leuke,
gezellige school!

Hier en daar zal wel een versnapering worden
uitgedeeld, maar dit is geen kerstmaaltijd.
(De kinderen zijn die dag om 12:00 uur vrij!!)
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Nieuwe leerlingen
We mogen weer nieuwe leerlingen verwelkomen
op De Schans. Deze week is Jesse begonnen in
groep 5. Na de kerstvakantie beginnen Eva, Sem
Sven (broertje van Daphne), Nora en Berthe in de
kleutergroep. We wensen iedereen een hele
plezierige schooltijd toe op onze school!

Belangrijke data
19 december

20 december
23 december –
3 januari
6 januari
9 januari

Kerstviering
Alle leerlingen om 12:00 uur
vrij!
Alle leerlingen om 12:00 uur
vrij!
Kerstvakantie
Juf Jolanda jarig!
14:30 uur koffie- uurtje
OV/MR vergadering

De bezige bijtjes
In de bijlage dit keer de bijdrage van de bezige
bijtjes.

Kerstvakantie
Voor alle kinderen begint op vrijdag 20 december
om 12.00 uur de kerstvakantie. We zien u allemaal
graag gezond en wel op maandag 6 januari om 8:30
uur!
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Bibliotheek
Graag uw aandacht voor de informatie in de bijlage van de bibliotheek.
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