
   
 

   
 

 

Nieuwsbrief 7 7-12-2018 
  

Belangrijke data 
            

  
     

Donderdag 13-12: Uitreiking eigen boek gr 3 en 4 
Vrijdag 14-12:  Geen water uit de kraan, water uit tanks 
Let op:  het ouderontbijt en basketbal zijn uitgesteld! 
Woensdag 19-12: Gezamenlijk koken voor kerst  
Donderdag 20-12: Kerstdiner en ouderkerstborrel 
Vrijdag 21-12: Kerstconcert in de aula 
24-12 t/m 4-1: Kerstvakantie 
10 en 11 januari: Groepen 7 naar het Verzetsmuseum 
Vrijdag 11 –1: Ouderontbijt en diversiteitsteam 
Vrijdag 18-1: Bezoek podium mozaïek groep 4,5,6 
Dinsdag 5-2: Bezoek aan concertgebouw groep 7 en 8 
Woensdag 6-2: Hockeyen met ouders! 
 

Geen water 

 

Op 14 december zitten wij net als een groot deel van 
de wijk helaas zonder water. Daar zijn we niet heel 
blij mee maar we hebben dit helaas niet naar een 
andere dag in de vakantie of op een studiedag 
kunnen verplaatsen.  

Op deze dag zullen we een watertank krijgen op het 
schoolplein en een aantal waterflessen per groep. De 
toiletten zullen doorgespoeld moeten worden met 
emmers water die gevuld worden uit de watertanks.   

Omdat bij het toiletgaan in de groepen ½ er wel eens 
iets fout gaat, hebben wij alle ouders in deze groepen 
gevraagd of het mogelijk is hun kind een dagje thuis 
te houden. Voor de hogere groepen gaan we het op 
een creatieve manier oplossen. U hoort hier nog 
meer over.  

 

 

 

Inzameling voor de voedselbank  



   
 

   
 

       

Vanaf volgende week doen wij mee met een 

inzameling voor de voedselbank. De voedselbank zet 

zich in om mensen die het niet breed hebben te 

voorzien van eten, maar ook te voorzien van een 

kerstpakket met lekkere dingen. 

Wilt u de voedselbank hierbij helpen? Vanaf 

volgende week tot en met 21 december staan er 

dozen klaar in de centrale hal waar u houdbaar 

voedsel in kunt zetten.  

Sinterklaas 

  

Afgelopen woensdag kwam Sinterklaas bij ons aan 

met de politiewagen. Helaas kon hij het plein niet 

betreden ivm een stilstaande taxi. Iedereen heeft 

genoten van zijn bezoek. Hij is in alle klassen even 

langs geweest en heeft de kinderen van de 

groepen 1 t/m 4 een cadeautje gebracht. 

De groepen 5 t/m 8 hebben Sinterklaas gevierd 

met prachtige surprises. 

Wat is iedereen verwend! Alle ouders bedankt 

voor uw hulp hierbij! 

Kerstdiner, Kerstborrel en kerstconcert 

      

Op 20 december vindt het jaarlijkse kerstdiner 
plaats.  

Net als voorgaande jaren komt er binnenkort een 
intekenlijst met dinersuggesties naast de deur van 
elke klas te hangen. Omdat wij een gezonde school 
zijn, willen wij u vragen hier tijdens het kerstdiner 
ook een beetje rekening mee te houden. 

Over de organisatie van het kerstdiner krijgt u 
binnenkort een uitgebreide brief.  

Op vrijdagmorgen 21 december is ons jaarlijkse 
kerstconcert onder leiding van juf Simone. De 
uitnodiging hiervoor volgt.  

Samen koken 19 december 
 
 

 

Ook dit jaar zal de Ouderraad de kerstborrel tijdens 
het kerstdiner organiseren. Tijdens deze borrel zal 
cabaretier Edson da Graça optreden! Een aantal 
ouders heeft het innitiatief genomen om deze 
maaltijd samen voor te bereiden op 
woensdagmiddag 19 december. Dit vindt plaats bij 
de buren van de de BSO van Impuls. Leuk als u wilt 
meekoken. De intekenlijst hangt in de hallen van 
de school.  
 



   
 

   
 

 
 

Ieder kind een eigen boek 

 

Flyers in de buurt 

 

De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 8 
druk bezig geweest met de promotie van onze 
school. Zij hebben flyers rondgebracht in de wijk.  

 

We hebben nog veel flyers over maar heeft u nog 
meer ideeën om onze school te promoten dan horen 
we die graag.  

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief!!!! 
 

 
 
 

Op donderdag 13 december komt de stichting 
"Ieder Kind een eigen Boek" naar onze school. De 
kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen het 
kinderboek “De Gestolen Beker” cadeau. Hierin 
spelen zij zelf de hoofdrol. De stichting hoopt dat 
hiermee kinderen meer gaan lezen als het verhaal 
over henzelf gaat.  
 
In het boek 'De Gestolen Beker’ gaan de kinderen 
op stap met agent Boris. Onze buurtregisseur is 
aanwezig bij de overhandiging van het boek aan alle 
kinderen van de groepen 3 en 4.  
 


