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Demonstratie vsd ‘Girlpower’
Op maandag 17 december is de
laatste les van de vsd activiteit
‘Girlpower’. Om 15:15 uur geven
de leerlingen een demonstratie
voor familie en andere belangstellenden. U bent van harte welkom.

Maduromdam en Het Binnenhof
Op woensdag 19 december bezoeken de groepen 7 en 8
Het Binnenhof en Madurodam. Dit in verband met een les
over “Burgerschap”. Zij zullen om 08.30 uur met de tram
vanaf school vertrekken. Zij zullen pas tussen ca. 14.00
uur en 14.30 uur terug zijn op school. De leerlingen moeten voor dit bezoek een OV-chipkaart en een lunchpakket meenemen.

Kerstdiner
Op donderdag 20 december is ons jaarlijkse Kerstdiner.
Alle leerlingen zijn die middag om 12.00 uur vrij.
Tussen 17.00 uur en 17.15 uur worden alle leerlingen
weer op school verwacht voor ons Kerstdiner. Om 17.15
uur gaan de deuren dicht. Om 18.10 uur zijn alle ouders
van de leerlingen uitgenodigd, om met elkaar het schooljaar af te komen sluiten door het nuttigen van de hapjes
die overgebleven zijn in de diverse klassen. Tevens kunt
u dan de tentoonstelling over het
project de nieuwe school bekijken. Wij hopen dan ook dat u
allen aanwezig bent!! Om 18.30
uur kunt u uw zoon/dochter dan
bij het lokaal ophalen en eindigt
het Kerstdiner.

Kalender
15-12: Weekendschool
17-12: Verlengde schooldag activiteit ‘Girlpower’ , ouders zijn welkom
18-12: Om 08.30 uur ‘zingen bij de boom’ door de groepen 1 t/m 4 en peuters, Techniekles groep 3, MR vergadering om 18:30 uur op school
19-12: Techniekles voor de groepen 5 en 8
20-12: Alle leerlingen zijn ‘s middags vrij, om 17:00 uur
start het kerstdiner
21-12: Leerlingen zijn vanaf 12:00 uur vrij.
22-12: Laatste keer weekendschool van 2018. Vergeet
niet om het deelnamestrookje voor 2019 in te leveren.

Foto’s kerstdiner AVG
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Op donderdag 20 december is het kerstdiner. Van 17.00-17.15 uur
worden de leerlingen op school verwacht en maken ouders foto’s
van hun kind op school. In verband met de AVG-wet willen wij u er
op wijzen dat u alleen foto’s van uw
eigen kind mag maken. Foto’s maken
van andere kinderen is niet toegestaan. Ook is het binnen de wet AVG
niet toegestaan om foto’s van andere
kinderen te delen. Wij verzoeken u
allen dit te respecteren.

Tentoonstelling project De nieuwe school
De afgelopen weken hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8
actief nagedacht over en gewerkt aan hoe zij wensen dat onze
nieuwe school, de leukste toekomstgericht school van Ypenburg er
uit zou moeten komen zien. Ook de leerlingen van groep 1 t/m 4
hebben hier, samen met hun ouders over nagedacht. Van de
werkstukken van de kinderen is nu een prachtige tentoonstelling
ingericht. Op donderdagavond 20 december nodigen wij alle ouders uit om, onder genot van een hapje en
drankje, onze prachtige tentoonstelling te
komen bekijken. Vandaag zijn al veel belangstellenden uit de wijk en ouders van onze
peuters wezen kijken. Zij hebben allen een rondleiding gehad van onze leerlingen van groep 8.

Paarse vrijdag
Vandaag is het Paarse vrijdag. Deze week stond de tekst van
Nieuwsbegrip, de methode voor Begrijpend lezen in de groepen 4
t/m 8 in het teken van Paarse vrijdag. Leerlingen in groep 6 hebben er twee prachtige “elfjes” over gemaakt.
Vertrouwen

Mooi

Anders zijn

Paarse vrijdag

Geloof in jezelf

I love you

Laat je niet pesten

Jij hoort bij mij

Paars!
Van: Raeesa en Noa

Verliefd!
Van: Aishani en Donna

Jarige Kinderen

Groep

Tong B.

4

15-12

Souhail I.

7

15-12

Femke vd H.

8

16-12

Raeesa A.

6

19-12

Keona J.

7

19-12

Mizaan A.

4

21-12

Hartelijk gefeliciteerd!
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