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AGENDA

03-12
03-12
05-12
10-12
14-12
19-12
19-12
20-12
21-12
21-12

Surprises inleveren
Teamscholing, leerling ’s middags vrij
Sinterklaasviering
MR-vergadering (aanvang 19.30 uur)
EHBO examen groep 8
Kerstcircuit
Kerstmusical groep 5/6 (aanvang 19.00 uur)
Kerstmaaltijd (leerlingen ’s middags vrij, nadere informatie volgt)
Kerstmusical groep 5/6
Kerstvakantie t/m 06-01-2019, leerlingen ’s middags vrij

SINTERKLAASTONEEL

Afgelopen vrijdag bezochten de groepen 5 t/m 8 de voorstelling “De Roofridder” van het
Sinterklaastoneel, met daarin juf Carien, juf Marie en juf Annemarie. Het was een mooie
voorstellingen, met prachtige kostuums, leuke liedjes en veel grappen.
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SINTERKLAAS

Nog maar een paar nachtjes slapen! Dan kom ik weer bij jullie op bezoek. Hebben jullie er ook zo’n
zin in? Mijn Piet en ik wel. We vinden de kinderen op de Berkenhorst ook zulke lieve kinderen en het
is altijd zo gezellig bij jullie op school.
Wij komen woensdag 5 december om 8.30 uur aan, dus zorg dat je uiterlijk om 8.25 uur op het plein
bent! Groep 1 en 2 worden vanaf 8.20 op het plein opgevangen door hun juf. De ouders die het leuk
vinden mogen op het plein blijven kijken.
Om te zorgen dat alles woensdag vlekkeloos verloopt wil ik
jullie het volgende vragen/ meedelen:


Jullie kunnen allemaal je tas met eten thuislaten, want
voor eten en drinken zorgt de oudervereniging.



Neem een grote plastic tas mee voor alle werkjes en
natuurlijk het cadeautje.



De schooltijden zijn ’s morgens tot 12.15 uur.

Om 11.30 uur vinden mijn Piet en ik het leuk om door jullie
uitgezwaaid te worden. Ik hoop jullie woensdag allemaal te zien.
Groeten van Sinterklaas
STROOIPIET

Afgelopen week werden we weer bezocht door Strooipiet Theresa. Wat was het gezellig!

Pagina 2 van 4

VERKEERSOUDER GEZOCHT!

Na 10 jaar actief te zijn geweest als verkeersouder voor OBS de Berkenhorst, is het tijd om een
opvolger voor Carel van der Vegt te zoeken. We willen Carel bedanken voor zijn inzet in al die jaren.
Natuurlijk is het fijn om te weten wat een verkeersouder zoal doet:


Leuke en leerzame verkeersactiviteiten voor de kinderen van De Berkenhorst helpen
organiseren.



Meehelpen bij het praktische en
schriftelijke verkeersexamen.



Meedenken over en meehelpen
aan een veiligere omgeving rond
de school.



Bijwonen van het overleg van verkeersouders in de gemeente Staphorst (2 keer per jaar).

Lijkt het je leuk om verkeersouder van onze school te worden (alleen of samen met iemand?) of heb
je interesse en wil je eerst meer informatie? Kom gerust even langs op school of neem even contact
op met Rolf (r.jansen@stichtingpromes.nl).
KERSTMUSICAL GROEP 5/6:
VOORAANKONDIGING KERSTMUSICAL ‘PRINSES EIGENWIJS’

GR 5/6 IS SINDS ENEIGE WEKEN DRUK AAN HET OEFENEN VOOR DE
KERSTMUSICAL “PRINSES EIGENWIJS”
Woensdag avond 19 december, aanvang 19.00 uur, zullen de kinderen de musical ten
gehore brengen voor ouders, opa’s, oma’s, broers, zussen en andere belangstellenden.
De kinderen van groep 5/6 krijgen nog een speciale uitnodiging met rolverdeling mee
naar huis.
RABOBANK

Gisteravond gingen meester Rolf en juf Agnes naar de Meenthe in Steenwijk, om daar een cheque in
ontvangst te nemen van de Rabobank Coöperatieweken. Na spannend tromgeroffel kreeg meester
Rolf het geweldige bedrag van €676,74 overhandigd. En alsof dat nog niet genoeg was, kwam daar
ook nog een bonus-bedrag van €300,- in het kader van duurzaamheid bij! Dit bedrag zal gebruikt
worden om ons nu al prachtige schoolplein nog mooier te maken. Bij deze willen we iedereen die op
onze school
gestemd heeft ontzettend
bedanken!
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KERSTCIRCUIT: HULP GEZOCHT!

Op woensdag 19 december hebben we weer ons jaarlijkse
kerstcircuit. Dat is altijd een hele gezellige, creatieve ochtend met
kinderen, ouders en leerkrachten.
Tijdens die ochtend maken de kinderen altijd een kerstbakje, een
kerstversiering en een kerstkaart. Alles mogen de kinderen natuurlijk
meenemen naar huis. Voor deze ochtend schakelen we graag uw hulp
in bij het realiseren van de verschillende activiteiten. Wie helpt mee kerstbakjes maken,kerstkaarten
versieren en een kerstversiering maken? Natuurlijk bent u ook van harte welkom om te genieten van
de fijne sfeer en te kijken naar uw kind op deze ochtend in school.
Wilt u onderstaand strookje invullen wanneer u ons wilt helpen bij één van deze kerstactiviteiten of u
opgeven bij de leerkracht van uw kind?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ja, natuurlijk wil ik helpen.
Ik geef mij op voor het kerstcircuit op woensdag 19 december 2018
NAAM…………………………………………………………………
OUDER VAN………………………………………………………………………………
o

Ik heb geen voorkeur bij welke activiteit ik word ingedeeld.

o

Ik wil graag ingedeeld worden
bij………………………………………………………………………………………………………
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