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Kerstviering

Afsluiting project Feest

Dit jaar vieren we het Kerstfeest op
donderdag 20 december van 17.00 tot
18.45 uur. We doen dit weer in de vorm
van een “Kerstbuffet”. Graag donderdag
21 december uw kind een bord, beker,
bestek en kommetje meegeven, voorzien
van naam.
U kunt de hapjes donderdag tussen 17.00
en 17.30 uur in de klas brengen. Wilt u de
schaaltjes e.d. ook voorzien van naam? U
kunt na afloop de schaaltjes weer
meenemen en ze thuis afwassen. Warme
hapjes die op een warmhoudplaatje
moeten, graag in een glazen of metalen
schaal (geen plastic!)
Wilt u, indien mogelijk, zelf voor een
warmhoudplaatje zorgen? Deze zijn niet
op school aanwezig.

Vorige week donderdag hebben we het
project Feest afgerond met mooie
presentaties, Kahootquizen, muziek,
lekker eten en het laten zien van alle
mooie werkjes die gemaakt zijn de
afgelopen periode. Er waren veel ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden.
Dat heeft de kinderen, maar ook ons als
team erg goed gedaan! Wat een feest was
het om te zien hoe alle kinderen genoten.
Bedankt voor uw belangstelling.
Het volgende project is het project
Wetenschap & Techniek. Deze zal van de
meivakantie tot de zomervakantie zijn.

Bedankt allemaal!
We willen de leden van de
oudercommissie hartelijk bedanken voor
hun inspanningen om de school gezellig
aan te kleden in Sinterklaas- en Kerstsfeer.
Tevens verzorgen zij ook de
‘nieuwjaarsborrel’ voor de leerlingen op
de eerste maandag in het nieuwe jaar.
Natuurlijk willen we ook alle andere
ouders, die zich op welke manier dan ook
inzetten voor onze school, heel hartelijk
bedanken. Zonder jullie hulp zouden
verschillende
activiteiten niet
mogelijk zijn!
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Spelletjesmiddag

Belangrijke data in januari!

Donderdag 21 december is er een
spelletjesmiddag voor de leerlingen uit
groep 1 t/m 4. En op vrijdag 22 december
voor de leerlingen van groep 5 t/m 8

Yoga voor kids!
Deze activiteit staat voor groep 1 en 2 op
de activiteitenladder van de Brede School.
Er zijn wel al een aantal aanmeldingen,
maar daar kunnen nog wel enkele
kinderen bij. De activiteit wordt gegeven
door Dorien Kuipers van de Yogaboom. Ze
gaat 45 minuten lang in een leuk thema
met de kinderen oefeningen doen.
Mocht uw zoon/dochter alsnog mee
willen doen, geeft u dit dan door via de
mail: bredeschoolerica@gmail.com
Voor wie: Groep 1 en 2
Wanneer: Woensdag 9 januari
Hoe laat: 14.00- 14.45 uur
Kosten: € 1,Waar: Naoberhoeve

Flyers
Bij deze nieuwsbrief een aantal flyers:
- Zelf vogelvoer maken bij de
Naoberhoeve in de kerstvakantie
- Wintereditie Matilda van de
bibliotheek Emmen
- Prugelproat: met elkaar in contact
komen

Wensboom
Ondernemersvereniging de Heidebloem
zet in het centrum van Erica van maandag
17 december t/m maandag 24 december
een wensboom. Kinderen kunnen dan bij
de Coop op een kerstbalkaart een wens
invullen en in de boom hangen. Na de
24ste wordt er een winnaar getrokken en
deze wordt bekend gemaakt op Facebook.

Datum
7
7
8
11
14
vanaf 21
21
23
28
31

Activiteit
Nieuwjaarsborrel gr. 1 t/m 8
typecursus
Workshop zwerfafval groep 3
Hoofdluiscontrole
OC vergadering
Afname Cito M-toetsen
typecursus
Studiedag leerkrachten
Kinderen vrij!
Schoonmaakavond
MR vergadering

Even voorstellen!
Ik ben Bibi Vos en word binnenkort
(stage)juf van groep 1. Voor sommige
ouders/verzorgers ben ik niet geheel
onbekend, ik heb het schooljaar 20162017 ook stagegelopen op de Anbrenge,
destijds in de groepen 1,2,7 en 8. Dat was
mijn tweede leerjaar, nu zit ik in de afstudeerfase en zal ik de komende periode
mijn eindstage gaan lopen in groep 1. Ik
kijk er ontzettend naar uit om juf te
mogen zijn van jullie kinderen. Ik hoop
veel te kunnen betekenen voor de
leerlingen, ouders en het team. Op
maandag, dinsdag en woensdag zal ik op
school te vinden zijn. Ik start gelijk na de
kerstvakantie en zal tot de zomervakantie
blijven.
Tijdens mijn opleiding heb ik mijn
onderbouwspecialisatie, minor
wetenschap en technologie en
geschiedenis specialisatie
succesvol afgerond. Op dit
moment ben ik nog druk bezig
met mijn praktijkonderzoek. Dit
onderzoek heeft als leidraad
wetenschap, technologie &
creatief denken. Dit zal ook
regelmatig terug komen in mijn
lessen. Ik heb ontzettend veel zin om te
starten en hoop u snel te ontmoeten.
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Vakantie
De kerstvakantie is van zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari. Groep 1 t/m 4 zijn
vrijdag 21 december om 12 uur vrij en groep 5 t/m 8 om 14.30 uur.

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een heel gelukkig 2019 toe!
Warme en vrolijke groet van Fokje, Patricia, Rick, Sandy, Alinda, Melanie en Aaltje
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