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Staking
Kerstviering op school van 17.15-20.00 uur
Begin vakantie. Alle kinderen de hele dag vrij

8
22

januari
Hoofdluiscontrole
Algemene ouderavond, thema opvoeden

Staking a. dinsdag
Dinsdag 12 december is er géén school ivm de stakingsactie van het basisonderwijs. U heeft gisteren per mail
hierover bericht ontvangen! Ook in de Korrel van vorige week is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Beide
berichtgevingen kunt u op de site nog nalezen! (Bij archief Korrels)
Beste ouder(s) en verzorgers.
Kerstviering donderdag 21 december
Overdag: programma op school, gewone schooltijden.
Gezellig samen knutselen en de tafels alvast dekken voor de avond.
We maken er een gezellige dag van!
(groep 3 en 6 hebben géén gym i.v.m. het kerstprogramma)
Donderdagochtend meebrengen:
Een tas met bord, bestek en beker, allen voorzien van een naam.
Kerstviering in de avond:
17.15 uur: Hapjes mogen naar binnen gebracht worden. Daarna nog even buiten gaan spelen.
17.30 uur: Feestelijk diner in de groep, ieder kind brengt ongeveer 6 tot 8 hapjes mee. Fijn als u op schalen e.d.
uw naam zet, dan kunnen de juiste spullen mee teruggegeven worden!
Voor drinken wordt gezorgd. Op het raam voor de klas hangen vanaf maandag 11 december invullijsten. Op deze
lijst vult u de naam van uw kind in en voor welk hapje u wilt zorgen. We vinden het leuk als de kinderen bij het
kerstdiner in hun mooiste kleren aanschuiven!
18.30 uur: Kerstspel in de aula. Wegens plaatsgebrek kunnen we hiervoor helaas geen ouders uitnodigen.
19.15 uur: Samenkomst op het plein. De ouderraad zorgt voor koffie, thee, chocomel en glühwein. Iedere groep
zal daar nog een optreden verzorgen. Verzoek aan de ouders om zelf hun kind(eren) in de gaten te houden, dit is
voor de leerkracht te onoverzichtelijk. Vanaf dit moment bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.
20.00 uur: Einde, maar ouders zijn vrij om samen met hun kind(eren) eerder te vertrekken. Denkt u eraan om de
spullen van de kinderen in de groep op te halen?
Voor de peuters is er een kerstdiner op woensdag 20 December van 17.30-19.00 uur.
En natuurlijk zijn zij ook van harte welkom bij het samenzijn op het plein.

Brandweerwagen op school
Vorige week moest de brandweer uitrukken, maar vandaag kwam hij naar Venhorst. De brandweerman heeft
groep 3 van alles verteld. Bijv. wat hij moet doen als de pieper afgaat, welke soort wagens er zijn en hoe je een
brand blust. Heel interessant. Maar nog leuker was een kijkje nemen in de brandweerwagen.

Hoofdluis onder controle
Deze week werd er weer melding gemaakt van hoofdluis, nu in groep 7. Hartelijk dank voor de melding!
Het blijft steeds bij 1 melding per week, maar dit is sinds de herfstvakantie nu wekelijks.
Blijft u dus extra attent?
Wilt u meer informatie over hoofdluis?
Kijk op de schoolsite!
Kijk bij het kopje ouders en vervolgens bij hoofdluis. We hebben hierbij 3 subkopjes nl. :
•
Hoofdluis, onze afspraken op school.
•
Zelf controleren op hoofdluis.
•
Luis ontdekt… wat dan?
Ook vindt u hier een voorlichtingsfilmpje van het RIVM.
De allerbeste methode om hoofdluis te voorkomen is om zelf wekelijks te controleren.
Thuis een besmetting constateren is prettiger voor het kind, de ouders en de school.

Nieuws van de baby-peutergroep en BSO
KERSTDINER

Op woensdag 20 december van 17.30 – 19.00 uur hebben we zoals andere jaren ons feestelijk kerstdiner met
alle kinderen vanaf 2jr. en 3mnd.De uitnodiging hiervoor krijgen de kinderen nog.

KERSTVIERING
Op donderdag 21 december om 19.15 uur komen alle kinderen van groep 1t/m 8 samen rondom de kerstboom
op het plein voor een gezellig samenzijn, kerstviering.
Natuurlijk zijn de allerkleinsten kinderen en peuters ook welkom dus als je het leuk vindt dan ben je van harte
uitgenodigd om te komen kijken samen met je papa en mama.

Nieuws van instellingen en verenigingen
Hallo allemaal,
Een tijdje geleden hebben we inschrijfbriefjes rondgedeeld voor deelname aan de Jeugd Bonte Middag.
Mocht je mee willen doen en heb je nog geen inschrijfformulier ingeleverd/ingestuurd dan willen we die graag zo
snel mogelijk ontvangen.
Wij hebben er zin in. Jullie ook?
Groeten
Commissie Jeugd Bonte Middag
Denise, Anne, Fanneke en Anja

Na het grote succes van vorig jaar zullen wij van CV de Peeltuuters ook
dit jaar weer een jeugd bonte middag organiseren.

Wanneer:

zondag 22 januari 2017

Waar:

Theaterzaal in MFC de Horst

Wie:

alle jeugd uit Venhorst t/m 16 jaar

Vind jij het leuk om mee te doen? Geef je dan snel op!! Vul
onderstaand briefje in, en lever dit voor vrijdag 16 december 2016 in
bij de balie op school, of in de brievenbus bij kerkpad 50! Hopelijk tot
dan!!

Naam: ....................................................................................................
Soort act ..................................... samen met of alleen :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Eventueel liedje:......................................................................................
Zit in groep: ............................................................................................
Contactgegevens ouders (mail / telefoonnummer):

