Extra nieuwsbrief dinsdag 19 december 2017
Extra nieuwsbrief met de laatste onderwerpen voor de kerstvakantie
Vorige week ontving u een nieuwsbrief. We noemden toen dat het de laatste nieuwsbrief van 2017 zou
zijn. Omdat we nog een aantal dingen met u willen delen, ontvangt u toch nog een nieuwsbrief in 2017.
Deze keer in het oude format. De volgende nieuwsbrief zal weer de inmiddels vertrouwde lay-out kennen.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
Belangrijke data
December

Donderdag 21

Januari

Vrijdag
Maandag 8

CITO’s

Dinsdag 16

Februari

Vrijdag 16
Maandag 19
Dinsdag 20
Dinsdag 20 en
Woensdag 21
Maandag 26 febr.
– Vrijdag 2 maart

Kerstviering in de groepen (leerkrachten en kinderen)
’s Middags: blokpresentaties muziek (leerkrachten en
kinderen)
Vanaf 11.45u: iedereen vrij, de kerstvakantie begint
Kerstvakantie voorbij: we verwachten iedereen weer op school
tussen 8.15u en 8.30u
Informatie-/werkavond voor ouders en teamleden. We spreken
met elkaar over gastvrijheid op de Dom Helder Camaraschool.
Aanvang: 19.30u.
Werkdag voor het team: alle kinderen zijn vrij
Margedag team: alle kinderen zijn vrij (let op: staat niet in de
jaarkalender)
Rapporten mee (een dag later dan in de jaarkalender vermeld
staat)
10-minutengesprekken met alle ouders. U krijgt een
uitnodiging om in te tekenen via Digiduif.
Voorjaarsvakantie: alle kinderen zijn deze week vrij

Kerstfair
Wat was het genieten! De kerstfair was een groot succes. We bedanken juf Maaike, juf Evelien, Corrie en
Sharifa voor hun inzet en het organiseren van de fair.
Op de fair konden een aantal prijzen gewonnen worden. In de kraam van groep 3a en 6a kon je raden
hoeveel kerstballen er in de bokaal zaten. Het goede antwoord was: 88. De gedeelde 1e prijs is gewonnen
door Yaron (gr. 4b) en Misha (gr. 6b). De 2e prijs is gewonnen door Sjors (gr. 3a). Alle winnaars
hebben inmiddels een prijsje ontvangen. Gefeliciteerd!
De opbrengst van de kerstfair was: €2222,51!!! Wat een ongelooflijk hoog bedrag. We maken Stichting
Jarige Job er vast ontzettend blij mee. Heel erg bedankt voor uw aankopen.
Gevonden voorwerpen: t/m donderdagochtend 21 december af te halen op de tribune
We hebben alle gevonden voorwerpen weer verzameld en tentoongesteld op de tribune. Mocht u iets
missen, dan kunt u dit t/m aanstaande donderdag 12.00 uur afhalen op de tribune. Daarna wordt alles
naar de kringloopwinkel gebracht.
Bereikbaarheid in de kerstvakantie
We hopen dat u een goede vakantie tegemoet gaat en dat u ons niet nodig heeft. Mocht dit toch nodig zijn
(in geval van nood), dan kunt u mailen naar j.mollema@vcog.nl. Deze mailbox wordt in de vakantie
gelezen. Alle andere mailboxen en Digiduifaccounts worden niet gelezen in de vakantie.
Aanmelden broertjes / zusjes
We zijn momenteel druk bezig met de planningen voor de schooljaren ‘18/’19 en ‘19/’20. Heeft u een zoon
of dochter die vóór juli 2020 vier jaar wordt en mogen we hem/haar begroeten bij ons op school? Meld uw

kind dan aan bij Joyce Mollema. U kunt een mail sturen naar j.mollema@vcog.nl of langslopen bij Joyce. We
vragen u om dit te doen vóór 1 februari 2018.
Kinderyoga
Als bijlage bij de vorige nieuwsbrief zat een flyer over een naschools aanbod gericht op kinderacrobatiek
en kinderyoga. Op dit moment zijn er onvoldoende kinderen aangemeld om het naschoolse aanbod door
te laten gaan. Mocht u interesse hebben, laat u dit dan z.s.m. weten aan de kinderyogajuf?

Muziekles op de Dom Helder Camaraschool
Er is nog plek voor een paar kinderen bij de naschoolse muzieklessen op de Dom Helder Camaraschool:
-Voor wie en wanneer:
Elke dinsdag van 14:45-15:30 uur voor kinderen van groep 1-2
Elke donderdag van 14:45-15:30 uur voor kinderen van groep 3 t/m 5

-Wat doen we:
Zingen, bewegen, dansen, muziekspelletjes, improviseren, kleine instrumentjes.
Kinderen die al eerder bij mij op muziekles zaten krijgen nieuwe uitdaging.
-Waar:
Speellokaal nieuwbouw
-Kosten
Kinderen van groep 1-2: € 76,- laatste les 26 juni 2018
Kinderen van groep 3 t/m 5 € 79,- laatste les 28 juni 2018
-Opgeven bij:
Irmgard Borchers, 0503144377, info@muziekkoerier.nl, www.muziekkoerier.nl

Het team van de Dom Helder Camaraschool wenst u een fijne
kerstvakantie en een gezond en gelukkig 2018 toe! Tot ziens op 8
januari.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 9 januari 2018 via Digiduif

