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Nieuwsbrief 6: 17 december 2018

Agenda
20 december
21 december
7 januari

Kerstviering
Kerstvakantie t/m 6 januari 2019
Nieuwjaarsborrel 8.15 uur

Beste ouders, verzorgers,
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018.
We hebben al een paar leuke decemberweken achter de rug. Het
Sinterklaasfeest was weer een hoogtepunt met een hoop drukte en
gezelligheid.
Donderdagavond gaan we op school het Kerstfeest vieren en vrijdag
zijn we vrij en begint de kerstvakantie.
We leven toe naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus, van
vertrouwen, van hoop en van licht. Een licht wat in deze donkere tijd
zo welkom is!
Laten we met elkaar iets van ons licht aan anderen doorgeven!

De kaarsjes staan te branden, zo vrolijk en zo blij.
Vertellen van het Kindje, dat kwam voor jou en mij.
Dat Kindje is de Koning, voor mensen zoals wij.
Zoals een kaars in ‘t donker, maakt Hij ons leven blij.

Personele zaken.
Na juf Petra kunnen we u nu mededelen dat ook juf Hilda in blijde verwachting is! In juni zal Twan
een broertje of zusje krijgen. Hierbij feliciteren wij Hilda en haar gezin en wensen haar een
voorspoedige zwangerschap toe!
Zoals u in de brief vanuit het bestuur heeft kunnen lezen neem ik per 1 maart afscheid van de
Waterinkschool. Na drie jaar gewerkt te hebben op twee scholen merk ik dat het me steeds zwaarder
valt mijn tijd en aandacht over twee scholen te verdelen.
Met dubbele gevoelens heb ik daarom besloten me weer op één school te gaan richten. Ik heb op de
Waterinkschool met heel veel plezier gewerkt en zal hier zeker na 1 maart nog regelmatig
langskomen. Het bestuur en ik zijn op zoek naar een geschikte opvolger die een meerwaarde heeft
voor de Waterinkschool! U wordt hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.
Kerstviering donderdag 20 december
Om 17.15 uur mogen de hapjes vast naar binnen gebracht worden.
Om 17.30 uur bent u van harte welkom op het schoolplein voor de opening.
We eten met de kinderen van 18:00 tot 19:00 uur in de klas. Voor de ouders die blijven, staat er iets
te drinken klaar.
Om 19.00 uur komen de kinderen weer naar buiten en is er voor iedereen nog een winters drankje.
Wij hopen u op 20 december allemaal te ontmoeten!
Continurooster
Wij willen alle ouders die zich de afgelopen tijd hebben ingeschreven bij het continurooster hartelijk
bedanken voor hun tijd en inzet! Wat fijn dat we met elkaar alle dagen toch konden invullen!
Vanaf januari zullen er twee contactpersonen vanuit de ouders zijn voor het continurooster: Soraya
en Lieze. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact met één van hen opnemen.
Hun telefoonnummer staat op het rooster op het informatiebord.
Eerste schooldag
Op maandag 7 januari bent u van harte welkom om vanaf 8.15 uur met
ons te toasten (met een kopje koffie of thee) op het nieuwe jaar.
Hoera voor de jarigen
De komende weken zijn Chaja & Mohamad jarig. Allebei van harte
gefeliciteerd!

Het team van de Waterinkschool wenst
u fijne feestdagen!
We zien elkaar na de vakantie graag weer terug op school op maandag 7 januari.

