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Nieuwsbrief
Interessante informatie:
• SiS-regels
 Wensboom
 SantaRun
 Kerstfeest
 Kerstvakantie

SiS-regels
Zoals u van ons inmiddels gewend bent volgen nu de SiS-regels voor de
komende weken:
Onderbouw:

Als we het niet met elkaar eens zijn, praten we dat uit en zeggen sorry als dat
nodig is.
Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vriendjes zijn.

Midden- en bovenbouw:

Als we er samen niet uitkomen, vragen we hulp aan de leerkracht.
Als we het niet met elkaar eens zijn, praten we dat uit en zeggen sorry als dat
nodig is.

Wensboom
Van de Rotaryclub hebben wij een wensboom in de grote hal staan. U kunt op
de kaartjes een wens doen, niet de kinderen. U dient duidelijk te omschrijven
voor wie u een wens doet en waarom. Dit kan uzelf zijn, uw familie, uw buren of
andere bekenden. Een paar van deze wensen zullen worden uitgevoerd.

Voor de agenda:
- 16 december
SantaRun
- 21 december
Kerstdiner
- 22 december
Continurooster
Groep 5 t/m 8
- 8 januari
Weer beginnen

SantaRun
De pakken zijn aanwezig op school. Aanstaande zaterdag is het zover. De
kinderen en de ouders die zich hiervoor hebben opgegeven gaan de SantaRun
lopen in Oud-Beijerland. We verzamelen om 14.00 uur bij restaurant de Beren
op de Bierkade. Dit is anders dan andere jaren, maar de start van de SantaRun is
ook hier.
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Kerstfeest Onder de wieken
Dit jaar wordt ook weer ons jaarlijkse kerstdiner gehouden op school. De kinderen zijn op donderdag
21 december ’s middags vrij om zich mooi te maken en hun ouders te helpen bij het klaarmaken van
de lekkere hapjes. We beginnen met de inloop van het kerstdiner om 17.00 uur. De deuren van de
klassen gaan dicht om 17.15 uur waarna wij starten met het diner. In de klassen zijn weer vaders/
broers, die als ober fungeren.
Ouders kunnen als zij zich hiervoor hebben opgegeven, op het plein bij een kraampje een hapje eten.
Om 18.45 uur zullen alle kinderen van de school op het plein een musical opvoeren. Dit doen de
kinderen in de panna-kooi. Ouders wordt verzocht achter de linten plaats te nemen.
Rond 19.45 uur zal het kerstfeest afgelopen zijn.
Kerstvakantie
Op vrijdag 22 december zijn de groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur uit. Voor hen begint dan de
kerstvakantie. Groep 5 t/m 8 gaat dan nog even door. Zij eten op school en gaan door tot 14.15 uur.
Dan begint ook voor hen de kerstvakantie.
Het team van odbs Onder de Wieken wenst iedereen:

Volgende nieuwsbrief:
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