
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 9 – 17 december 2018 

Kerstviering 
Aanstaande woensdag is onze kerstviering. 
Denkt u eraan dat de kinderen dinsdag 
(morgen) hun bord, soepkom, bestek en 
beker mee naar school nemen, alles graag 
voorzien van naam en in een tas. 
De inloop voor de kerstviering woensdag is 
van 17:15 tot 17:30 uur. Het kerstdiner duurt 
tot 19:00 uur. 
De ouders van de groepen 1, 2 en 3 mogen de 
kinderen om 19.00 uur zelf uit de klas halen. 
Groep 4 zit in het speellokaal. De ouders van 
groep 4 mogen de kinderen uit het speellokaal 
halen. De groepen 5 t/m 8 komen één voor 
één per klas naar beneden.  
Vanaf 18.30 uur is er buiten voor ouders 
koffie, thee, chocomelk en glühwein te 
drinken. 

Vriendelijke groeten, de kerstcommissie.  

 

Gastles sociale media groep 7/8 
Maandag 10 december waren Finus Tinge 
(jeugdagent) en Lisanne Coelingh 
(schoolmaatschappelijk werker welzijngroep 
Sedna) aanwezig om met groep 7 en 8 in 
gesprek te gaan over sociale media.  
De volgende onderwerpen zijn aan bod 
gekomen: 
- De voor- en nadelen van sociale media. 
- Hoe kun je jouw account goed afschermen? 
- Wat kun je doen als je (online) wordt gepest?  
- Het delen van foto's, filmpjes en berichten. 
- Wat kan er gebeuren? 
Het belangrijkste doel was om leerlingen 
bewust te maken van hun eigen gedrag op 

sociale media. Het was een leuke en 
interactieve ochtend!  
Bedankt allemaal voor jullie inzet en 
openheid.  

 

Agenda 
 
December 

17 Jeugdarts 08.30-12.00 uur. 

18 Bord, beker, soepkom, bestek mee naar 
school. 

19 Kerstviering: inloop 17.15- 17.30 uur. 
Einde kerstdiner: 19.00 uur. 

21 ’s middags vrij! 

22 Kerstvakantie t/m 6 januari. 

 

Januari 

7 Weer naar school. 
Jeugdarts 09.00-12.00 uur. 

8 Oud papier. 

29 Groep 7/7A bezoek Gevangenismuseum. 

31 Groep 5 bezoek Hunebedcentrum. 

 

Wij wensen u allemaal fijne 
feestdagen en een gelukkig 

2019! 

 


