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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
In deze laatste weken van het jaar komen nog veel ouders meehelpen bij alle feestelijkheden.
Dit wordt door de kinderen en door ons erg op prijs gesteld. Bedankt daarvoor!
We wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en een gezellige kerstvakantie!
Team obs Jan Ligthart.
Mededelingen
Sinterklaas
Donderdag is het zover! Sinterklaas komt dan bij ons op school! Van 10.30 u. tot 12.00 u.
Iedereen is inmiddels op de hoogte door de extra Sinterklaasnieuwsbrief.
Aankomst Sinterklaas en zijn Pieten:
Donderdag 3 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten onze school bezoeken. Omstreeks
10.30 u. zullen ze arriveren. Ouders zijn van harte welkom op het plein om ze samen met de
kinderen te verwelkomen. Iedereen zit natuurlijk in spanning of Sinterklaas ook
dit jaar weer iets meegenomen heeft voor de kinderen.
Donderdag 3 december hoeven de kinderen geen drinken en fruit mee te
nemen naar school. Ze worden deze ochtend op school getrakteerd!!
Voedselbankdecemberactie

Via deze weg willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan aan de
Sinterklaasdecemberactie van de Voedselbank.
Schoolgruiten
Ook het gruiten loopt prima. Alle ouders die hier actief over meedenken en dus zorgen dat er op
deze dagen alleen een gezonde pauzehap wordt gegeten willen we bij deze graag bedanken
voor de medewerking.
Alleen wanneer we samen ( school en ouders) met de kinderen hier goede afspraken over
maken komt zo’n actie tot z’n recht.
Afsluiting atelier
Maandagmiddag 14 december is alweer de laatste ateliermiddag van het eerste blok.
Alle kinderen, ouders en leerkrachten die hieraan mee hebben gedaan willen u graag vertellen
en/of laten zien wat ze zoal gedaan/gemaakt hebben.
U bent daarom van harte welkom vanaf 14.15 u. tot 14.45 u. om eens een kijkje te nemen op de
locatie waar uw kind hard aan de slag geweest is tijdens deze middagen.
U kunt dan de kunstwerken bewonderen, proeven, meedoen enz.
De kinderen gaan vervolgens terug naar hun eigen locatie en gaan van daaruit om 15.15 u naar
huis. We hopen op veel bezoekers!
Mededeling groep 1 en 2: Zoals u weet, gymmen de kinderen in hun ondergoed. Sommige
kinderen hebben echter geen hemd aan en moeten vervolgens in hun dikke trui of in rok of jurk
gymmen. Als we dan toestellen gebruiken kunnen de meisjes met hun rok of jurk blijven haken.
Dit vinden we erg gevaarlijk. Verder is gymmen in een dikke trui natuurlijk ook niet goed. Zou u
er voor willen zorgen dat uw kind een hemd of t-shirt aan heeft, of dat u deze mee geeft naar
school. Bij voorbaat onze dank!

Maandag 7 december ontvangt u de nieuwsbrief aangaande de kerstviering.
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2016!

Met vriendelijke groet, de kerstcommissie en team OBS Jan Ligthart.

Belangrijke data en andere zaken
3 dec: Sinterklaasfeest
14 dec.: afsluiting 1e blok ateliermiddagen
17 dec.: kerstdiner van 16.45 u. – 17.45 u. + gezamenlijke afsluiting op het plein
( alle kinderen gaan deze dag ’s morgens naar school en zijn ’s middags vrij)
18 dec.: om 12.00 u. begint voor iedereen de kerstvakantie
19 dec. t/m 3 jan.: kerstvakantie
4 januari; Weer naar school!
5 jan.: verjaardag juf Astrid
10 jan.: de school is jarig en wordt 64 jaar
11 jan.: oud papier

Iedereen
hartelijk
bedankt
voor het
bewaren
en
natuurlijk
voor het
ophalen
van het
oud
papier!

