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Nieuwsbrief 5: 26 november 2018
Agenda
5 december
20 december
21 dec. t/m 6 jan. 2019

Sinterklaasfeest, aankomst 8.15 uur op het plein
Kerstviering van 17.30 – 19.30 uur
Kerstvakantie

Beste ouders, verzorgers,
In deze gezellige tijd ontvangt u hierbij weer een verse nieuwsbrief vanuit de Waterinkschool met
allerlei zaken waarover we u graag even bijpraten. Mocht u na het lezen nog vragen, opmerkingen of
suggesties hebben, laat dit gerust weten!
Personele zaken
Zo in deze gezellige tijden kunnen we u een leuk bericht melden. Juf Petra is
zwanger en verwacht half mei haar tweede kindje. Hierbij feliciteren wij
Petra, Chris en Anna met dit goede nieuws en wensen Petra een goede
zwangerschap toe!
Sinterklaas
Hij is er weer…..de Sint met zijn pieten. Gelukkig kon de stoomboot
veilig aanmeren in Zaanstad en hebben we weer leuke en spannende
weken!
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas natuurlijk op bezoek bij de
Waterinkschool.
U bent dan ook van harte welkom vanaf 8.15 uur om Sinterklaas en
zijn pieten op het plein aan te zien komen. Na de aankomst gaan de
kinderen naar hun eigen klas voor het Sinterklaasfeest. De dag eindigt
zoals gewoonlijk om 12.30 uur voor alle groepen.
Nog even wat belangrijke data en afspraken op een rijtje:
SURPRISES groep 5 t/m 8: uw kind mag de surprise maandag 3 december op school neerzetten.
ZONDER NAAM OF GEDICHT. Die plakken ze er woensdag 5 december pas op om het spannend te
houden….
Dinsdag 27 november: schoen zetten voor groep 1 t/m 4
Surprises neerzetten: maandag 3 december
Sint op school: woensdag 5 december vanaf 8.15 uur op het plein

Open ochtenden
Vorige week waren de open ochtenden en kon u een kijkje nemen in de klas van uw kind.
Na afloop van de lessen hebben veel ouders de enquêteformulieren ingevuld en deze waren vooral
positief! Een aantal van u heeft ook nog goede tips gegeven en dat is voor ons natuurlijk ook fijn.
Het is goed om te merken dat u het leuk vindt om de lessen bij te wonen en dat u zo
geïnteresseerd bent in de verschillende lessen. Hartelijk dank voor de aandacht en interesse, de
open ochtenden zullen vast op ons programma blijven staan.
Kerstviering aankondiging
Op donderdag 20 december zal de kerstviering
plaatsvinden.
We starten de viering om 17.30 uur en de avond zal om
19.30 uur afgelopen zijn.
De commissie is druk bezig met het voorbereiden van
het programma, meer informatie zal snel volgen! In
ieder geval mogen de kinderen in hun allermooiste
kleren op school komen.
We hopen op een mooie viering met elkaar!
De kerstcommissie
(juf Hilda, juf Marleen en juf Petra)

Hoera voor de jarigen
De komende weken zijn de volgende kinderen jarig:
Emir, Djilena, Batu, Mitchell & Ibrahim.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet, namens het team, Els Hordijk

