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Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen 

alle ouders een papieren versie van de jaarkalender.  

Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zijn die 

terug te vinden in de activiteitenlijst in deze 

nieuwsbrief. 

 

 

Datum Activiteit  

Don. 22 dec. Kerstviering op school 

Vrij. 23 dec. Tosti dag 

Zat. 24 dec. Oud papier; helpers: Bakker - 

Vossebelt 

Ma. 26 dec. t/m 

vrij. 6 jan. 

Kerstvakantie  

Woe. 11 jan. *Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

*luizencontrole 

Vrij. 13 jan. Nieuwsbrief  

Vrij. 20 jan. Techniek tastbaar in Meppel 

(voor groep (6)7-8); na 

schooltijd 

v.a. 23 jan. *Start Cito Midden toetsen 

*GMR 

Woe. 25 jan.  Start voorleesdagen 

Don. 26 jan.  Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 27 jan. *Nieuwsbrief 

*Open dag VO Meppel 

Di. 31 jan. OR vergadering 

Don. 2 febr. Studiedag leerkrachten; 

leerlingen vrij!!! 

Vrij. 10 febr. *Nieuwsbrief 

*vergadering leerlingenraad 

Woe. 15 febr. Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

Vrij. 17 febr.  1e rapport mee 

v.a. ma. 20 feb Rapportgesprekken  

Don. 23 febr. Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 24 febr. *Nieuwsbrief 

*Tosti dag 

Ma. 27 febr. t/m 

vrij. 3 maart 

Voorjaarsvakantie  

Kerst   

Inschrijven 

gerechten 

kerstdiner  

We gaan in de 

eigen klas 

genieten van 

een zelfgemaakt kerstdiner. (groep 1-2 samen, groep 

3-4-5 samen en groep 6-7-8 samen)  

We willen vragen aan alle ouders of ze iets willen 

maken/meenemen voor ons kerstdiner. Denk vooral 

aan wat je eigen kind lekker vindt, dan is het altijd 

een goed gerecht      . En laten we samen proberen 

om zowel voor-hoofdgerechten en nagerechten te 

verzamelen. We zien al veel lekkere gerechten op de 

‘intekenkerstboom’ staan!!  

 

Kerstdiner 

Het kerstdiner is op donderdagavond 22 december 

van 17.00 tot 18.30 uur. Graag van thuis meenemen: 

bord-beker-bestek, voorzien van naam. 

 

Het programma is als volgt: 

17.00 uur: ouders brengen hun kind(eren) en 

gerecht(en) naar de groep(en); 

17.15 uur: ouders vertrekken. Gezellig samenzijn in de 

eigen klas, genieten van een heerlijk kerstdiner. 

18.15 uur: gezamenlijk afsluiting met alle kinderen juf 

Chantal leest een verhaal voor. 

Tussen 18.20-18.30 uur kunnen de ouders alvast naar 

binnen om schalen/borden/kerstbakjes ed. op te 

halen. Dan kunnen jullie de spullen van jullie 

zoon/dochter rustig verzamelen.  

18.30 uur: einde kerstviering 
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Tosti dag 

Vrijdag vóór de kerstvakantie, 23 december, is er 

weer een tosti dag. Als de kinderen een tosti willen 

eten dan graag zelf hiervoor de benodigde 

boterhammen voor meegeven. Extra tosti ijzers zijn 

van harte welkom! 

 

 

Bijlagen: 

 

- JOGG weetje januari 

- Kerstmusical poster  

 

 

 

Wist je dat?!!: 

Morgen om 10 uur de ijsbaan in Ruinerwold open 

gaat? Dus trek de ijzers uit het vet, lekker naar de 

ijsbaan! 

 

 
 

 

En natuurlijk alvast: 

 

 

 


