nieuwsbrief Kerst 2018

17 weken….

Zo voor de kerstvakantie blikken we terug op de eerste
helft van het schooljaar. We
begonnen dit jaar met 122
leerlingen, 6 groepen en 14
medewerkers. Nieuw begonnen zijn juf Pieteko de Koning
(donderdag in groep 4/5) en
juf Jorien Lambert (woensdag
in groep 3 of 6 en vrijdag in
groep 2). Inmiddels hebben
we in groep 1 al 3 nieuwe kinderen mogen verwelkomen.
We vierden Sinterklaas, waarbij de Sint en Pieten op de fiets
aankwamen en prachtige cadeaus bij zich hadden voor
groep 1 t/m 4 en de kinderen
van groep 5 t/m 8 voor elkaar
prachtige surprises hadden
gemaakt. We hopen dat de
surprises de ouders niet te veel
stress opgeleverd hebben ;-)
De dag na Sinterklaas was het
al weer feest: Juf Jorien was
die week ervoor getrouwd en
kwam op school in haar trouwjurk! En met haar man natuurlijk :-) Ze had bruidstaart bij
zich en kreeg van al ‘haar’
groepen mooie cadeaus,
waarvoor, namens het bruidspaar, hartelijk dank!

Op de maandagen voor
Kerst vieren we altijd samen
met alle groepen én met de
kinderopvang Advent: we
zingen dan het adventslied,
steken de kaarsen aan, bidden, er wordt een verhaal
verteld en kinderen mogen
een kerstliedje spelen op
hun instrument. Ook dit jaar
was dit weer erg mooi om
dit samen te vieren en ons
zo voor te bereiden op het
Kerstfeest.

Na de kerstvakantie beginnen we met de tweede
helft van het schooljaar.
Ook daarin is er weer genoeg te doen: januari is traditiegetrouw de citomaand!

En tenslotte de kerstviering.
De donderdagavond voor
de kerstvakantie vieren we
kerst in de hervormde kerk.
Iedereen ziet er dan prachtig uit: een écht feest vóór
en dóór de kinderen! Hoe
bijzonder is het dat we al
ruim 2000 jaar een verjaardagsfeest vieren? We zijn elk
jaar weer trots op alle kinderen die samen zingen ter
ere van dit feest en we zijn
dankbaar voor alle belangstelling die er is voor onze
kerstviering: fijn dat er zo
veel mensen bij konden zijn!

We wensen iedereen fijne
feestdagen en hopen jullie
allemaal na de vakantie
weer te zien!

Gelukkig is er een vrije dag
gepland : woensdag 23 januari gaat het team naar
de NOT, een beurs voor het
onderwijs. De kinderen zijn
dan vrij.

Het team van CBS Op Dreef

Afscheid

Na ruim 11 jaar is het voor mij tijd
om afscheid te nemen van CBS
Op Dreef.
Vanaf uiterlijk 1 maart 2019 wordt
ik directeur van een school voor
speciaal basisonderwijs.
Ik wil iedereen van harte danken
voor de gezellige, leerzame,
vrolijke, ontroerende, spannende
en fijne tijd die ik heb gehad bij
CBS Op Dreef.
Als je ergens zo lang bent, is afscheid nemen lastig: we kennen
elkaar immers zó goed. Ik ga jullie dan ook zeker missen!
Voor de school breekt er een
spannende tijd aan: jullie moeten
een nieuwe directeur gaan zoeken. Ik wens jullie daar veel wijsheid bij en ben ervan overtuigd
dat dit gaat lukken!

Data:
 Kerstvakantie van
21/12 (12 uur) tot 7
januari (half negen)

Voor nu wens ik iedereen fijne
feestdagen en tot in januari!

 Studiedag: woe 23
januari: alle kinderen
vrij

José de Jong

 Voorjaarsvakantie:
25/2-1/3
kunstklas

De kunstklas gaat van start
vanaf 15 januari. De indeling is dan als volgt:
15/1 groep 5-8
22/1 groep 2-4
29-1 groep 5-8
5/2

groep 2-4

12/2 groep 5-8
19/2 groep 2-4
Vakantie
5/3 tentoonstelling

 Biddag: 13 maart: Vrij!

Opgeven voor de kunstklas kan bij juf José. Er kunnen maximaal 10 kinderen
meedoen (dus 10 onderbouwers en 10 bovenbouwers). Wees er snel bij!
De kosten voor deze drie
lessen zijn €11,60. Dit kan
alleen contant worden
betaald.
De onderwerpen worden
na de vakantie bekend
gemaakt.

