Korte Vlietpost 26 november t/m 9 december 2018
Van onze locatieleider, Annemarie Meester

Oproepen/mededelingen

Feestdagen
We maken ons op voor de komende feestdagen.
De aula is inmiddels versierd voor de komst van
de goedheiligman op 5 december. We gaan er
met de kinderen een mooie dag van maken!

Schoen zetten
Op dinsdag 27 november mogen alle
leerlingen hun schoen zetten. Via de
leerkracht heeft u hier al meer informatie
over gekregen.
Volgende week woensdag komt Sinterklaas
langs op school.

Op 20 december vieren we het kerstfeest. Voor
u als ouder wellicht al goed om te noteren.
Op deze dag zal het jaarlijkse kerstspel
opgevoerd worden. Uit alle klassen doen er
leerlingen mee.
Alle ouders zijn van harte welkom bij dit
kerstspel en aansluitend het zingen van
kerstliedjes met elkaar.
U bent welkom in de aula op donderdag 20
december vanaf 13.45 uur. Om 14.00 uur start
het kerstspel. Na afloop kunt u uw kind zelf mee
naar huis nemen. Geeft u dit dan wel even door
aan de leerkracht en aan de taxi?
Vanwege de beperkte ruimte in de aula vragen
wij u om met maximaal twee personen per gezin
te komen.
Tevredenheidsonderzoek
Als het goed is heeft u inmiddels via
Schoudercom een uitnodiging ontvangen voor
het invullen van de oudertevredenheids
vragenlijst. Hoe meer ouders deze invullen, hoe
meer representatief de uitkomst zal zijn. Van
harte aanbevolen dus.
In het nieuwe jaar, op dinsdag 12 februari ga ik
graag in gesprek met een aantal ouders over de
uitslag van de vragenlijst. Wilt u meedoen? U
kunt zich voor dit focusgesprek alvast opgeven!

Inzamelen broodbeleg voor de
Voedselbank
Sinterklaas is weer in het land en de
feestverlichting hangt weer in de straten.
Kortom: de feestdagen komen er weer
aan.
En net als de afgelopen zes jaar, zamelt
onze wijkagent Eric van Dommelen, van
politiebureau Zuid-West, weer zoet
broodbeleg in voor kinderen die gebruik
moeten maken van de Voedselbank.
En wij kunnen hem daarbij helpen!
Kan je een pot pindakaas óf chocopasta óf
hagelslag missen?
Neem die dan mee naar school!
Vanaf 26 november tot en met 7 december
kan je het zoete beleg op school doneren.
We hopen dat we flink wat
boterhammetjes ermee kunnen beleggen!
Voor meer info:
https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/leid
se-wijkagent-zoekt-2000-potten-en-pakke
n-broodbeleg
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