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Kerstviering

Beste ouders,
Sinterklaas heeft Nederland weer verlaten en we mogen terugkijken op
een geslaagd kinderfeest. Onder grote belangstelling werd Sinterklaas op
5 december onthaald. Natuurlijk was er weer gedoe, dit keer waren de
behangrollen kwijtgeraakt. Gelukkig kwam alles goed en hebben we
genoten van het bezoek van de Sint en zijn Pieten.

20-11-2019
Start Kerstvakantie
6-1-2020
- Einde kerstvakantie

Over twee weken vieren we met elkaar kerst. U heeft inmiddels een brief
met alle informatie rond de viering ontvangen. We zien uit naar een
sfeervolle kerstviering.
De vakbonden hebben voor 30 en 31 januari wederom aan haar leden
gevraagd het werk neer te leggen. In de week na de vakantie zal ik u
berichten welk standpunt ons team heeft ingenomen.
Namens het team wens ik u alvast prettige feestdagen toe.
Met vriendelijke groet,
Dick Bremmer

Sint had het prima naar zin
op Het Festival.
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Kerstfeest…….belangrijk!

Op donderdag 19 december vindt het traditionele kerstdiner plaats. Hierbij hanteren we voor onze drie locaties
verschillende tijden:
- Het Festival: inloop 17.45 - 18.00 uur, uit de klas ophalen 18.50 uur
- Boxem inloop: 18.00- 18.15 uur, uit de klas ophalen 19.00 uur
- Klein Festival: 18.10- 18.20 uur, uit de klas ophalen 19.10 uur
De koude hapjes kunnen donderdagmiddag 19 december direct na schooltijd
het lokaal van uw kind(eren) worden afgegeven.
Warme hapjes kunt u ’s avonds vanaf de inlooptijd meenemen naar de klas van uw kind(eren).

in

Van 18.00 uur - 18.50 uur bent u, als ouder, welkom in de hal van de hoofdlocatie van het Festival voor een drankje
en een gezellig samenzijn. We vragen de ouders om zich niet bij de klassen op te houden tijdens het diner.
Op de verschillende locaties kunt u de knutselwerkjes van uw kind(eren) kopen ten behoeve van het goede doel: De
Tobias Sybesma Foundation.
Alle knutselwerkjes kosten €2,- per stuk (graag gepast betalen).

Stichting Beheer Oudergelden

14 Oktober jongstleden heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben we het
financieel jaarverslag van het schooljaar 2018-2019 gepresenteerd.
Opzoek naar nieuwe leden:
De stichting ouderbijdrage kan niet zonder bestuursleden. De bestuursleden zorgen er samen voor dat de gelden op
de juiste wijze besteed worden. We zijn opzoek naar versterking. Mocht u interesse hebben stuur dan een mail naar:
STBOhetfestival@gmail.com
Ouderbijdrage:
Afgelopen 4 oktober is er een mail uitgegaan met de brief over de ouderbijdrage. Graag herinneren wij u eraan dat
wij met uw ouderbijdrage leuke en nuttige dingen voor uw kinderen mogelijk maken.
Dankzij uw bijdrage was er weer een spetterend sinterklaasfeest, vullen we de schoolbibliotheek met nieuwe
boeken, kan de school activiteiten organiseren in het kader van talentontwikkeling en worden de lesmaterialen voor
de Kracht van 8 vernieuwd.
Zoals u heeft kunnen horen tijdens de aankomst van Sinterklaas, hebben we vanuit de stichting ook een nieuwe
geluidsinstallatie voor de school aangeschaft. Deze is betaald uit de inkomsten van de maandelijkse inzameling van
oud papier in de wijk.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Beheer Oudergelden

Tweede thema: “Het is WEER raak…”
Dinsdag 7 januari start Het Festival met het tweede thema van Ervaren. In dit thema leren de kinderen hoe je weer
en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
Bij de kleuters starten we met veranderingen in het dagelijks weer, naar verschillen tussen plaatsen en tijd en in de
bovenbouw zoeken we naar verbanden tussen weer en seizoen en de gevolgen van het klimaat op mens, dier, plant
en landschap. We openen dit thema met ouders. Verdere informatie hierover volgt via de eigen leerkracht.
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Uitnodiging IKC- ouderavond

Weet jij het?
Kom naar de ouderavond op dinsdag 28 januari 19.30-21.00. Het belooft een interactieve avond te worden,
gepresenteerd door gewichtsconsulente Naomi Baas.
Binnenkort is er de mogelijkheid tot opgave voor deze avond. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar
w.dulos@ooz.nl
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