“De Woldschool”

Steenwijker wold

December, Racember…
Dat was wat…. Sinterklaas kwam alleen op school. Zonder Pieten!! Samen met
de kinderen heeft hij de héle school doorzocht. Pfjiew, in de centrale ruimte
lagen ze gewoon te slapen. En kwam alles weer goed. Sint en school bedanken
de OR voor hun fijne hulp. Nog even nagenieten? Kijk gerust op de website.
(Daar staat ook een mooie film)
En opeens verandert de school in kerstsfeer. De eerste metamorfose is al
geweest. Maar om alle ruimten om te toveren is uw hulp nodig. Maandag 10
december om 19.00 uur maken we de kerstsfeer af.
Op 19 december vieren we samen de kerst op school. Dit jaar vragen we u mee
te helpen met wat lekkers voor het diner. Vanaf maandag hangen de
intekenlijsten klaar. De kinderen zijn om 17.00 uur welkom in hun mooiste
kerstkleding want er is een bijzonder fotomomentje…
De ouders zijn om 19.00 uur welkom voor een drankje en..

Zwieren zwaaien
Op 17 december willen we gezellig op de schaats in Steenwijk. De groepen 4
t/m 8 gaan dan om 13.30 uur weg. We mogen van 14.00 uur tot 15.00 uur op
de baan. Leuk!!! Wilt u ons brengen? En vanzelfsprekend mag u ook een rondje
meeschaatsen.
Nooit uitgeleerd
Het afgelopen half jaar hebben we met veel plezier gewerkt in onze nieuwe
groepen. Toch hebben we een hoop moeten leren. Ja, juffen en meesters leren
ook nog. Op 14 januari is er een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. Dan
gaan we alles op een rij zetten om nog beter voor uw kind(eren) te kunnen
zorgen.

Glazen huis

De drie scholen steunen gezamenlijk het initiatief Glazen Dorpshuis. Dit doen we
door boodschappen in te zamelen. Ook in onze school staan
boodschappenkratten hiervoor. De boodschappen gaan naar de voedselbank. Zij
zijn het meeste geholpen met jam, hagelslag, droge kruidenierswaren etc. Op 14
december bieden we dit dan aan met de twee collega scholen. Helpt u mee?
(Zie flyer onder Woldflits)
Voor op de kalender:
19-12-18
20-12-18
21-12-18
21-12-18

kerstviering
Onderbouw middag vrij
Onderbouw vrij
Vanaf 12.00 uur kerstvakantie

Klassenspecifieke zaken gaan via de klassenmail.
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