Weeknieuws nr.15 21 december 2018
AGENDA
Datum
21 december
7 januari
6 februari

Activiteit
Kinderen om 11:45 uur vrij
Start kerstvakantie
Eerste schooldag 2019
MR vergadering

Welkom
We mogen in groep 1 Yorinde verwelkomen.
Yorinde, heel veel plezier op de Vensterschool.

Afscheid juf Hielkje
Na ruim 43 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest heeft juf Hielkje Nieuwenhuis
aangegeven per 1 maart 2019 te willen stoppen met werken. Hielkje is haar carriere in 1975
begonnnen op de Dorpsschool en heeft na de fusie met de Renbaanschool op de
Vensterschool gewerkt.
Het lijkt haar leuk om het afscheid samen met de kinderen te vieren op vrijdag 1 maart.
Uiteraard zal er op deze dag gelegenheid zijn voor de ouders om Hielkje de hand te
schudden. Dit zal aansluitend aan de schooldag van de kinderen zijn. Het verdere
programma van de dag houden we nog even geheim.
We zijn blij te kunnen aangeven dat haar taken vanaf 1 maart tot aan de zomervakantie
volledig over genomen worden door juf Alie Kunst.

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

09-01-2019
10-01-2019
11-01-2019

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend

Inning financiële ouderbijdrage 3 januari

Er wordt 4x per schooljaar (okt., jan., april en juli) een automatische incasso uitgevoerd.
Voor de 1ste keer in oktober, dan wordt ook het overgrote deel van de ouderbijdrage geïnd.
Dit is fijn voor de school, omdat dan ook de schoolreisjes plaatsvinden en de meeste kosten
worden gemaakt. Soms is het voor ouders niet mogelijk om in oktober al te betalen, daarom
vindt er een 2de incasso in januari plaats etc. Ook omdat er nieuwe leerlingen op school
komen is het nodig om meerdere incassorondes in te lassen.
Op donderdag 3 januari wordt er voor de 2de keer dit schooljaar een automatische incasso
uitgevoerd. Wanneer u hier een machtiging voor afgegeven heeft hoeft u niks te doen.
Mocht u geen machtiging hebben afgeven dan wordt u verzocht om de ouderbijdrage over
te maken op rekeningnummer NL17RABO01013.64.555 t.n.v. Oudervereniging
Vensterschool, onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Leerlingen waarbij de
ouderbijdrage open staat krijgen een briefje mee. Met vragen kunt u terecht bij Anita
Dolstra, penningmeester ledenadministratie, anitadolstra1980@gmail.com.

Meedoen door Stichting Leergeld
Financiële hulp voor kinderen. Stichting Leergeld wil dat kinderen mee kunnen met excursies
of schoolreisjes, kunnen deelnemen aan sport of muziekles krijgen. Voor kinderen van 4 tot
18 jaar die in minder draagkrachtige gezinnen opgroeien betaalt Leergeld bijvoorbeeld het
schoolreisje, de contributie van de sportclub, sportschoenen, de muziekles, een
(tweedehands) fiets of een computer. Allemaal dingen, waardoor kinderen zich kunnen
ontplooien, ontwikkelen en meetellen. De minder draagkrachtige gezinnen kunnen zowel
gezinnen zijn die een uitkering ontvangen als gezinnen met een laag inkomen uit arbeid.
Voor informatie, de inkomensgrens of een aanvraag kunt u contract opnemen met Leergeld
Weststellingwerf. Mail: leergeldweststellingwerf@hotmail.com, Telefoon: 06 23745440,
bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, Website: www.leergeld.nl

Oud papier ophalen 8 januari 2019
Dinsdagavond 8 januari 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:
Elle-Mae gr. 7/8, Indy gr.7, Joey gr.1, Marieke gr.7, Marit gr.3, Samder gr. 6, Sophie gr.2,
Tinessa gr.6, Tygo gr.8, Yannick gr.5, Justin gr.2.
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

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

Nieuws vanuit peuterspeelzaal de Mandehof

December is een maand waarin veel te beleven is.Sinterklaas is op visite geweest met twee
van zijn pieten. Het was voor sommige peuters best wel even spannend maar toch ook fijn.
Wat erg leuk was: voor iedere peuter had Sint een cadeautje meegenomen!
Nu staat de mooi versierde kerstboom in de groepsruimte. De peuters vinden het prachtig
als het grote licht uitgaat en alleen de kerstboomlichtjes branden! Samen zingen we dan
over de lichtjes in de boom. De peuters hebben een eigen speelboom en die versieren zij
met ballen en slingers. We spelen in de huishoek waar we lekker eten maken en de pop in
bed doen. Als de pop ziek is dan maken we die weer beter. Er wordt gewassen en gestreken.
We bouwen een treinspoor en rijden met de autootjes. Met verf, papier en glitter is een
mooie kerstbal gemaakt. Bij de puzzeltafel kiezen we een mooie puzzel uit en in de leeshoek
liggen de mooiste prentenboeken. En dan is het alweer de laatste speeldag van het jaar! We
eten en drinken samen, genieten samen en maken plezier met elkaar. Tot volgend jaar!
Fijne feestdagen allemaal!
Met vriendelijke groet,
team Mandehof

