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NIEUWSBRIEF

Kerstviering
Toch nog onverwacht gaan de scholen volgende week dicht.
In de brief van Han Sijbring (te vinden als bijlage) kunt u
meer lezen over de schoolsluiting.
Om het jaar met de kinderen toch goed af te sluiten
proberen we zoveel mogelijk feestelijke activiteiten door te
laten gaan de komende dagen. De school is al helemaal
versierd in stijl dus de sfeer zit er goed in.
Morgen, donderdag 15 december, is het 'foute' kerstkleding
dag. Iedereen mag zo 'fout'
mogelijk naar school komen.
Ook gaan we deze middag in de klassen kerstknutselen. Een
kerststukje/ potje maken we niet meer (te weinig tijd), dus de
spulletjes daarvoor mogen thuis blijven.
Vrijdag, 16 december, organiseren we een luxe kerstontbijt.
De kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht in hun
mooiste outfit. We gaan dan ontbijten in de klas, gezellig met
lichtjes en een knapperend haardvuur. Daarna mogen de
kinderen spelletjes spelen, gaan we opruimen en kijken we
misschien nog een kerstfilm. De kinderen moeten deze dag
meenemen: een bord, bestek, beker, grote tas, spelletje
(liefst voorzien van naam) en een goed humeur.

AGENDA:
17 december: kerstvakantie,
alle kinderen om 14.00 uur vrij.
10 januari: weer naar school.
17 januari: MR vergadering.
17 januari: start Cito-toetsen
20 januari: studiemiddag, alle
kinderen om 12.00 uur vrij.

Foto's op de website
De foto's van de Sinterklaasviering staan
op de website https://www.obs-deflint.nl/
onder het kopje ouders.
Het wachtwoord is Jpsanteeweg109foto

Noodopvang
Volgende week bieden we noodopvang aan voor ouders met een cruciaal
beroep.
Graag vernemen we welke kinderen we komende week op welke dagen
noodopvang moeten bieden. Graag aanmelden via de mail naar
directie@obsdeflint.nl, voor morgenmiddag (16 december) 15.00 uur. De
opgave dient in één keer voor de hele week gedaan te worden. We bieden
deze keer noodopvang aan op De Flint.
Kinderen die een sociale indicatie via het CJG hebben komen ook in
aanmerking voor noodopvang. Wanneer u hier gebruik van wilt maken neem
dan vandaag of morgen telefonisch contact op met Aniek Sijsling op 0594514649. Ook dit kan tot morgenmiddag (16 december) 15.00 uur.
In de noodopvang wordt geen onderwijs gegeven.
De opvang start op maandagochtend 20 december om 8.30 uur en stopt op
vrijdagmiddag 24 december 12.00 uur.

