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AGENDA
Datum
11 december
11 december
20 december
21 december

Activiteit
MR vergadering
Oud papier ophalen
Kinderen om 11:45 uur vrij
’s avonds kerstviering
Kinderen om 11:45 uur vrij

Oud papier ophalen 11 december
Dinsdagavond 11 december is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur
aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Daniëlle gr. 4, Michel gr.7/8, Sille gr.2, Jurre gr.6, Sem gr.7/8, Raymon gr.4, Alrik gr. 8, Logan gr.4.,
duncan gr.8, Lars gr.3, Maud gr. 5, Joeri gr. 3 en Remco gr.4.
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Sinterklaas op school

Dinsdagmorgen was het dan eindelijk zo ver. Sinterklaas kwam naar de Vensterschool. Het had niet
veel gescheeld of het had niet door kunnen gaan. Sint en zijn Pieten reden namelijk in hun koets
voorbij de school. Gelukkig hebben de kinderen heel hard geroepen, zodat Sinterklaas alsnog op
school ontvangen kon worden door meester Jarno. Nadat Sinterklaas een aantal handen van de
kinderen had geschud, kon hij met zijn Pieten de klassen in. Daar konden ze genieten van allerlei
optredens en gesprekjes.
We kijken terug op een zeer geslaagde dag en kijken nu alweer uit naar volgend jaar.

Denksleutels Sinterklaas

Denksleutels zijn ‘sleutels’ met daarop een vraag of opdracht die
kinderen aanzetten tot creatief, analytisch, kritisch en praktisch
denken. Tevens stimuleren de sleutels om een ander perspectief in te
nemen. In de afgelopen weken heeft groep 2 samen gewerkt met
leerlingen van groep 8 en 7/8. In tweetallen hebben zij gewerkt aan de
verschillende denksleutels met het thema Sinterklaas. Beide groepen
genieten van deze opdrachten, er was direct sprake van een goede en
gezellige werksfeer. Oudere leerlingen zijn vaak verbaasd over het
creatief denkvermogen van jonge kinderen. Op onze website een
uitgebreide foto impressie van deze activiteit.

Kerststallententoonstelling

Ook dit jaar organiseert de Protestantse Kerk weer een kerststallententoonstelling. De leerlingen van
de vensterschool die GVO lessen volgen, hebben ook een bijdrage gemaakt voor deze
tentoonstelling.
De leerlingen gaan natuurlijk een kijkje nemen op deze tentoonstelling, maar voor u is het ook leuk
om daar eens even naar binnen te lopen.
De kerk is open op: 15, 16, 22, 23, 24 en 26 december van 13.30 – 16.30 uur, er zijn geen kosten aan
verbonden en er is koffie en thee.
Elk jaar worden er weer andere stallen geëxposeerd. De kerk organiseert dit jaar voor de negende
keer de tentoonstelling, u kunt dus wel nagaan hoeveel er op dit gebied wordt gemaakt. Er zijn er
geen twee gelijk.
Er zijn ook nog wat activiteiten er om heen. Op 15 dec. om 14.00 uur is er een minikerstworkshop, op
16 dec. om 14.00 uur een inloopconcert met vioolmuziek en op 19 dec. om 20.00 uur worden er
kerstgedichten voorgedragen bij kaarslicht met vioolmuziek.

Schoolfruit

De kinderen krijgen in de periode van november tot en met april iedere woensdag,
donderdag en vrijdag een stuk fruit. U hoeft op deze dagen zelf dus geen fruit mee te geven.
Het weekmenu voor de komende week is als volgt:
woensdag
donderdag
vrijdag

12-12
13-12
14-12

waspeen
mandarijn
appel

Kerst 2018
Op donderdagavond 20 december a.s. hebben we een kerstbuffet op school van 17.00 uur
tot 18.15 uur. Die donderdagmorgen zijn de kinderen om 11.45 uur vrij.
Wilt u uw kind(eren) 20 december ’s morgens het volgende
in een plastic tas meegeven: een bord, een beker, soepkom,
lepel, vork en mes. Alles graag voorzien van de naam van het
kind.
We beginnen om 17.00 uur. We zien de kinderen graag vanaf
16:50 uur op school. Wij willen u verzoeken de kinderen niet
eerder naar school te laten gaan. Er is geen mogelijkheid tot
opvang en geen pleindienst.
De kinderen van groep 1 t/m 3 kunt u om 18.15 uur ophalen
uit het klaslokaal, de overige groepen komen zelf uit.

Organisatie Kerstbuffet
In elke groep wordt van te voren met de kinderen besproken wat ze graag willen eten bij
het kerstbuffet. Op deze wijze hopen wij inzicht te krijgen van wat er werkelijk in een
groep gegeten wordt. Zo kunnen wij met elkaar er voor zorgen, dat er geen verspilling van
voedingswaren plaatsvindt. Elke groep kan dus een ander kerstmenu samenstellen.
Een aantal ouders heeft zich eerder dit schooljaar tijdens de informatieavond inschreven
als hulp voor de kerstactiviteit. Degenen die zich ingeschreven hebben, worden mogelijk
benaderd door de leerkrachten.
Het is mogelijk dat er in een groep of groepen geen hulp gevraagd is, of te weinig hulp is
aangemeld. In dat geval hangt op de deur van dat lokaal vanaf woensdag 12 december een
inschrijflijst voor het kerstbuffet waarop de verschillende gerechten staan. Ouders kunnen
zich inschrijven op deze lijst en maken een bepaalde hoeveelheid van het gerecht, dit
hoeft niet voor de hele groep te zijn. U kunt altijd overleggen met de leerkracht van de
groep.
De ouders brengen de gerechten van te voren in de klas, het tijdstip wordt afgesproken
met de groepsleerkracht. Kosten die gemaakt worden, kunnen gedeclareerd worden.
Bonnetjes graag voorzien van naam, groep en IBAN-nummer inleveren bij de leerkracht
van uw kind.
Groep 7 en 8 gaan zelf het eten voor het buffet met ouders maken. Ook hier hebben zich
eerder dit schooljaar al ouders voor ingeschreven. Kosten die gemaakt worden, kunnen
gedeclareerd worden. Bonnetjes graag voorzien van naam, groep en IBAN-nummer.

VRIJE DAGEN EN KERSTVAKANTIE
DONDERDAG 20 DECEMBER alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij. Om 17.00 uur begint de
kerstmaaltijd.
VRIJDAG 21 DECEMBER Start van de kerstvakantie, alle groepen zijn om 11.45 uur vrij
MAANDAG 7 JANUARI 2019 begint de school weer.

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

Kerstbingo
* BSO Mandehof (Mandehof 17, Noordwolde)
* Voor alle kinderen van de basisschool
* 21 december
* 14.30 – 16.00 uur

