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Van pepernoot naar kerstkransje
Vorige week donderdag hebben we genoten van
Sinterklaas met zijn Pieten. We zijn al lang begonnen
met de voorbereidingen voor onze Kerstviering. Het
belooft weer een prachtig feest te worden! Nog mijn
dank aan de ouders die vorige week vrijdag de school
hebben versierd met kerstbomen en
raamversieringen. Hier genieten we allemaal van!
Kinderen, leerkrachten, ouders en zelfs
voorbijgangers reageren heel complimenteus.
Bij deze wil ik dat doorgeven aan de kerst-versier-ouders!
Een feestelijke groet, mede namens het team
Krijn van Dijk
Afscheid juf Annemieke
Donderdag 19 december is onze overblijfjuf Annemieke voor het
laatst. Juf Annemieke heeft zich ruim 20 jaar ingezet voor het
organiseren en verzorgen van de TSO bij De Meeuwenberg. Dat is
een applaus waard! Met plezier geeft ze het stokje door aan de
nieuwe overblijfouders. Via deze weg wil ik Annemieke namens
team en natuurlijk de kinderen van de Meeuwenberg bedanken
voor haar inzet de afgelopen jaren!!!!!
19 december zal de overblijf extra feestelijk worden aangekleed.
Juf Annemieke wordt die dag in het zonnetje gezet. In de
directiekamer staat een spaarpot. In deze spaarpot kunnen de
kinderen tot en met woensdag 18 december een donatie doen.
Van de donaties wordt er voor Annemieke namens de kinderen
een leuk cadeau aangeschaft.

Nieuwe overblijfouders
We hebben verschillende reacties binnengekregen op onze oproep voor nieuwe
overblijfouders! Daar zijn we erg blij mee. In de eerste schoolweek van het nieuwe jaar
wordt er contact opgenomen met deze ouders. Mocht u de brief nog niet hebben
ingeleverd, maar wilt u zich alsnog aanmelden als overblijfouder? Dan kunt u uiterlijk
aanstaande maandag 16 december de brief inleveren bij meester Krijn.

Kerstviering
Nog even en dan is het weer zover…..
Woensdag 18 december 2019 gaan we een Kerstwandeling door Driel
organiseren. Op diverse locaties zullen delen van het Kerstverhaal
uitgebeeld worden.
We zullen een route volgen die geheel verlicht is door kleine lampjes langs
de weg om zo het Kerstverhaal met elkaar te beleven. Er kan op
verschillende tijden gestart worden. Het verhaal start op school, in groep
3!
Mochten er vragen zijn, informeer even bij één van de kerstcommissieleden:
juf Yvonne (gr. 1/2b) , juf Marlous (gr. 6) en juf Petra (gr. 3).
Kerstviering deel 2
Sinds afgelopen maandag kunt u zich inschrijven voor onze mooie
kerstwandeling. Dat hebben al veel ouders gedaan! Heeft u dat nog niet
gedaan, dan kan dit nog t/m woensdag.
Denkt u eraan dat de kinderen met een lampion mogen lopen?
Dan nog een kleine vraag; We kunnen nog behoorlijk wat kleine glazen
potjes gebruiken om de route mooi te verlichten. Kunt u ons daaraan
helpen? U kunt de potjes (laten) inleveren bij de leerkracht. Alvast
bedankt!

Boerenkoolmaaltijd
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie eten we al jaren en jaren de
heerlijkste boerenkool op school. Vaders, moeders en opa’s en oma’s
zijn dan thuis druk in de weer om een heerlijke pan
boerenkoolstamppot te maken. Op vrijdag 20 december komen om
12.00 uur de pannen binnen met de worst al in plakjes gesneden. De
pannen worden over de groepen verdeeld en even na twaalven zitten ruim 200 kinderen
heerlijk te smikkelen. Na het eten zijn alle kinderen om 13.00 uur uit. Er is al een
speciale brief uitgegaan met meer info + strookje om uzelf voor het koken op te geven.
Bent u vergeten de strook in te leveren? Zou u dat dan uiterlijk aanstaande maandag
willen doen? Dinsdag worden de brieven geretourneerd. U weet dan bij welke groep u de
pan met boerenkool kunt afgeven.
De kinderen mogen deze laatste vrijdag voor de kerstvakantie speciale
kerstkleding aantrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld; een ‘foute’ kersttrui,
groene trui, rode trui, kerstmuts of kerstoorbellen etc. We willen er een bont
gezelschap van maken!

Kosten TSO
Vanaf 1 januari 2020 zullen de kosten voor de TSO stijgen. Een
strippenkaart (á 10 overblijfbeurten) kost € 15,-. De
strippenkaarten blijven de gehele schoolloopbaan van uw
kind(eren) geldig. Voor de overblijfjuffen is het prettiger wanneer
u een strippenkaart afneemt. Dat scheelt veel administratieve
handelingen. Echter, u kunt na 1 januari ook nog steeds per keer
betalen. De kosten voor een losse overblijfbeurt zijn straks € 2,per keer. Graag gepast betalen.
Van de opbrengst wordt o.a. aan de overblijfouders een vrijwilligersvergoeding betaald,
materialen (spelletjes, buitenspelmateriaal, driewieler of skelter) aangeschaft, kleine
kerstattentie voor alle overblijvers en een klein presentje bij het afscheid van groep 8
gekocht. De rest gaat naar het schoolfonds.
Boekenkast
Meester Geert heeft samen met meester Henk een nieuwe
boekenkast gemaakt! Zoals u kunt zien…..de kast is inmiddels
rijkelijk gevuld met prachtige leesboeken. Wij wensen de kinderen
veel leesplezier toe! En natuurlijk de complimenten voor meester
Geert en meester Henk!
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Datum:
18 december
20 december
23 december
t/m 3 januari
6 januari
17 januari

Activiteit:
Kerstviering
Boerenkoolmaaltijd continurooster tot 13.00 uur
Kerstvakantie
Eerste schooldag 2020!
Nieuwsbrief 7

