Verjaardagen
Datum
1 december
2 december
3 december
4 december
5 december
6 december
9 december
14 december
14 december
15 december

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Groep
8
2
3
5
2
3
4
4
6
6

Naam
Piet van Gorp
Roos van Ginneken
Teun van Aert
Marijn Peeters
Ruben Bruijninckx
Mees Frijters
Jens van Laerhoven
Tycho Delcroix
Maud Dictus
Jurre Dictus

Leeftijd
12
5
6
9
5
6
7
8
9
9

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij geen nieuwe leerlingen

Belangrijke data
2 december
5 december
6 december
9 december
12 december
22 december
24 december
26 dec. t/m 6 januari
9 januari

Rapporten groep 3 t/m 8 gaan mee
Juffrouw Carolina jarig
Studiedag groepen 1 t/m 4 zijn dan vrij
Kijk rapport groep 2 gaat mee
MR vergadering
Kerstviering op school kinderen zijn om 12.00 uur uit en worden
weer om 17.00 uur verwacht op school
Meneer Jos jarig
Kerstvakantie
Eerste Schooldag in 2016

Nieuws vanuit de school
Op dinsdag 6 december zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. De
groepen 6 t/m 8 worden gewoon op school verwacht.

Nieuw speeltoestel
Het vernielde speeltoestel is vervangen door een nieuw toestel. De kinderen kunnen weer met
veel plezier spelen. Nu maar hopen dat hij heel blijft.

Bezoek van Sinterklaas.
Op donderdag 24 november heeft de sint ons vereerd met een bezoek. Het was even spannend
of hij er wel zou zijn, de pieten kwamen alleen aangefietst en wisten eigenlijk niet waar hij
was. Uiteindelijk bleek hij al lang in het MFA te zijn om zijn workshop voor te bereiden.
Sinterklaas heeft dit jaar samen met de kindjes een workshop koekjes bakken gehouden. Hij
had hiervoor speciaal zijn koksmuts en kookschort
meegebracht.
Naast het koekjes bakken hebben de kinderen in de ochtend
nog een aantal spelletjes gespeeld en knutselwerkjes
gemaakt.
Foto’s zijn binnenkort terug te vinden op de site van onze
school.

Kerstviering op school
Op donderdag 22 december hebben we kerstviering.
De kinderen zijn dan om 12.00 uur allemaal vrij en worden om 17.00 uur weer terug verwacht
op school. U kunt ze om 19.30 uur weer ophalen.
Houdt u hier rekening mee.
Verdere informatie volgt nog.

Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Met
de kerstvakantie ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan
even bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.
Beste ouders,
Voor de zomervakantie hebben wij een inventarisatie gedaan om de interesse voor
buitenschoolse opvang in Achtmaal te polsen. Hierop hebben wij vele positieve reacties
gehad.
We hebben dan ook besloten om de inschrijving te openen om te zien of er voldoende
inschrijvingen zijn om daadwerkelijk te openen en op welke dagen de meeste interesse is.
Mocht je interesse hebben en nog niet ingeschreven, kun je contact opnemen met ons
serviceteam: 076-5045605 of serviceteam@kober.nl Zij kunnen ook een proefberekening van
de kosten voor je maken of je kunt dit zelf doen via onze website www.kober.nl
Mocht je nog vragen hebben, hoor ik die graag! Onderstaand mijn contactgegevens.
Angelina Broos
Unitmanager

KC Doremi, Etten-Leur
KC Villa Kakelbont, Zundert
e: abroos@kober.nl;
w: www.kober.nl

t: 076 – 5010038
t: 076 – 5971900

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand december op de dinsdagmiddagen van 15.15u – 15.45u.

Kinderviering op kerstavond
Zaterdag 24 december om 17.00u in de kerk
Laten we Kerstmis op een fijne manier beginnen….. en kom gezellig samen met het gezin
(jong en oud- groot of klein) naar onze kinderviering; iedereen is welkom!
Kerstliedjes worden weer door ons kinderkoortje gezongen en er zullen kinderen voorlezen.
Natuurlijk krijgen de kinderen weer de gelegenheid om af en toe even van hun plaats te
komen en….
…..na afloop kunt u nog gezellig napraten met een glaasje glühwein en voor de kinderen is er
chocomel of ranja en natuurlijk iets lekkers voor iedereen!
Wil je graag zingen, voorlezen of misdienen, laat het weten aan juf Carolina
(caa.verboven@hotmail.com)
Het kinderkoortje zal oefenen op:
 Ma en di: 12-13 december na schooltijd in gr ¾ om 15.15-15.45u
 Ma en di: 19-20 december na schooltijd in gr ¾ om 15.15-15.45u
 Woensdag 21 december in de kerk om 18.30-19.30u
Graag tot Kerstavond !!!

