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Kerstdiner/kerstmarkt
Gisteravond hebben zowel de
kinderen als de teamleden
genoten van het kerstdiner. In
alle groepen hing een fijne en
warme sfeer. Mooi om de
kinderen te zien genieten van
het samen zijn, de gezelligheid
en alle heerlijke hapjes die de
kinderen hadden meegebracht.
Hopelijk hebben de ouders ook
genoten van de hapjes en borrel
op het plein. Dank aan de
ouders die dit mogelijk hebben
gemaakt!
De kerstmarkt is ontzettend
goed bezocht. Er waren door de
kinderen gemaakte kerststukjes,
kerstknutsels, windlichten etc.
te koop.
De opbrengst hiervan is voor
een goed doel in onze wijk: ‘De
Kinderboerderij De Warande’ in
Huizen. www.kibohuizen.nl
Er is gisteravond een prachtig
bedrag opgehaald, namelijk

€563,34!
Hartelijk dank voor alle
bijdragen!
Vanmorgen zijn een aantal
kinderen met ouders naar De
Warande geweest om dit bedrag
te overhandigen.
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->vervolg
Ook zijn zij naar De Torenhof in
Blaricum geweest om de
zelfgemaakte kerstkaarten van
de kinderen aan ouderen te
geven.

Tot slot alle ouders bedankt die
vanmorgen hebben geholpen
met de kerstversiering
opruimen. Fijn zoveel hulp!
Personeel
Na de kerstvakantie komt
Florence Huurman op de
vrijdagen werken. Zij is
vakdocent gymnastiek en zal tot
aan de zomervakantie de
gymlessen op de vrijdagen
verzorgen.
Anne-Mieke Boor (intern
begeleider) heeft haar studie
onderwijskunde afgerond. Ze
heeft haar diploma Master of
Education in ontvangst
genomen! Wij zijn trots op haar!

Gymrooster t/m
voorjaarsvakantie
maandag
groep
dinsdag
groep
woensdag groep
donderdag groep
vrijdag
groep

Nr. 5

3, 4
6, 7, 8
6, 7
3, 4, 5
5, 8

BELANGRIJKE DATA 2018-2019
22 december t/m 6 januari
Kerstvakantie
9 januari
Luizencontrole
16 januari
Studiedag, alle kinderen vrij
28 januari t/m 31 januari
Adviesgesprekken groep 8
7 februari
19.00 uur presentatie groep 1/2
11 februari t/m 14 februari
Voortgangsgesprekken gr.1 t/m7
15 februari
Studiedag, alle kinderen vrij
16 februari t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie
Speelpleincoaches
Na de kerstvakantie komt Nick
(buurtsportcoach) op de
dinsdagen en donderdagen de
pleinwacht versterken. Dit loopt
tot aan de zomervakantie. Hij zal
vanuit zijn werk als
buurtsportcoach de
speelpleincoaches van groep 8
gaan begeleiden en toezicht
houden tijdens de
buitenspeelpauze van
11.45 -12.45 uur.
Fijne feestdagen
Namens het hele team van de
OBS Bijvanck wensen we u fijne
feestdagen toe en alle goeds
voor 2019. Graag zien we de
kinderen op maandag 7 januari
weer gezond terug.
Bijlagen
De volgende documenten zijn
bijgevoegd:
-Nieuwjaarsduik Huizen
-Winter Village Huizen
-Midwintervuur Blaricum

