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    Fijne Kerstdagen en een heel gelukkig 2018! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het is bijna Kerstmis. Het kindcentrum is erg mooi versierd door de ouderraad. Donderdag is er ’s 
morgens een voorstelling in de kerk van de Leyweg en ’s avonds is er van 18.00 uur tot 19.00 uur een 
kerstdiner voor de kinderen. De ouders zijn ook van harte welkom in de aula en kantine voor een hapje 
en een drankje. Vrijdag zijn de kinderen van school vrij. 
Iedereen een fijne  vakantie toegewenst. Voorzichtig met vuurwerk! We zien elkaar weer in het 
volgende jaar. 
 

 

Voorschool Bamboe 
 
De afgelopen weken was het thema van de 
voorschool: feest. We hebben gesproken en 
gezongen over Sinterklaas en het kerstfeest. Op 
donderdag 21 december we dit thema af met een 
kerstlunch voor de kinderen en hun ouders. 
 
Vrijdagmiddag 22 december is de voorschool 
gesloten. De kerstvakantie duurt tot en met 7 
januari. Op 8 januari kunnen de kinderen weer 
komen spelen. 
 
Ziek en gezond is het thema waar we na de 
kerstvakantie over gaan praten. We hebben allerlei 
leuke activiteiten rondom dit thema bedacht om 
met de kinderen te gaan doen. 
 
Na de vakantie komen de kinderen in de middag 
ook 3 uur spelen. De voorschool begint dan om 
12.30 en eindigt om 15.30. 

Kast van Lotje geopend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
De maatjes Manon en Aya mochten dinsdag de 
officiële openingshandeling verrichten voor de kast 
van Lotje. In de vorige nieuwsbrief heeft u er over 
kunnen lezen. Meer informatie: 
www.stichtinglotje.nl . 
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http://www.stichtinglotje.nl/
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Algemene mededelingen 
 

Lego League  
We hebben met ons bamboe-team weer een prijs 
weten binnen te slepen. Geweldig gedaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fietsen 
Er is niet zoveel plek om de fietsen te stallen. 
Daarom vragen we kinderen die binnen een 
kilometer van de school wonen lopend naar school 
te komen. Vanwege de speelruimte zal het 
fietsenrek naar een andere plek verhuizen. 
Staking 
De meeste leerkrachten hebben gestaakt. We 
willen de ouders bedanken voor hun steun en 
begrip. 
Typetuin 
Op zaterdag 10 maart 2018 start om 10:00 uur de 
typecursus van de Typetuin. Indien u uw kind 
inschrijft voor 1 januari 2018 betaalt u €150,-  
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. 
(kies voor de rechter variant, klassikaal). 
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl  of 
bel naar 013-5220579.  
 

Achteringang 
Tijdens schooltijd is de achtingang (Tinaarlostraat) 
gesloten. Wij vragen u dan gebruik te maken van de 
hoofdingang in de Bentelostraat (nummer 53). 
Kinderkoor 
Volgend jaar start er op donderdag na schooltijd 
een kinderkoor voor kinderen vanaf groep 5.  
Verdere informatie over inschrijven etc. volgt nog. 
 
 
 
 
 
 
 
Naar buiten 
Ook bij een beetje regen gaan we buiten spelen. 
Wilt u de voorspellingen in de gaten houden? Geef 
voor de zekerheid laarzen en regenkleding mee. 
Buiten spelen is gezond, ook met een beetje regen 
of sneeuw. Bij langdurige heftige regen blijven we 
binnen. 
 

 

 

 

 

 

 

8 Januari: start gr. ½ D    Nieuwe medewerkers 
 

De groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C zullen met ingang van 8 
januari verdeeld worden over 4 groepen. Het aantal 
kinderen wordt zo per groep kleiner. Betrokken ouders 
hebben een brief gekregen en er is een ouderavond 
georganiseerd voor ouders om vragen te stellen.  
Juffrouw Llanah en juffrouw Sulindra zullen de groep 
begeleiden. In maart komt juffrouw Esmeralda in groep 
1/2D om samen met juf Sulindra de groep te draaien. 
We denken dat de kinderen in kleinere groepen met meer 
aandacht de kans krijgen zich beter te kunnen 
ontwikkelen. We zijn er blij mee.  
 
 
 
 
 

Vanaf 1 januari is een interimmanager aangesteld als 
adjunct kindcentrum: Chaska Smit. Zij zal ons kindcentrum 
ondersteunen totdat er een nieuwe adjunct wordt 
aangesteld. We zijn nog met de sollicitatieprocedure 
bezig. 
Annika Schenzel komt ons versterken in januari. Ze zal in 
ieder geval de dinsdag in groep 5b zijn.  
Juffrouw Esmeralda Saris komt in maart voor 4 dagen de 
groep 1/2D draaien. 
Juf Nadine de Pee zal op dinsdag en woensdag de groep 8 
gaan ondersteunen. 
Fatima is de nieuwe pedagogisch medewerkster bij de 
buitenschoolse opvang. 
We zijn blij dat we goede medewerkers gevonden hebben 
en wensen de kinderen en medewerkers veel plezier en 
succes op ons kindcentrum. 
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