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Personeel
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat juf Nienke op 3 december met verlof zou gaan.
Inmiddels kunnen we u vertellen dat juf Nienke en haar man Pieter trotse ouders zijn geworden
van dochter Eline. Ondanks het feit dat Eline wat eerder geboren is dan verwacht, gaat het met
moeder, dochter en vader goed! We wensen het kersverse gezin heel veel geluk en gezondheid.
Met ingang van aanstaande maandag hebben wij er een nieuwe collega bij! Silvia van der Horst
zal als onderwijsassistent aan de slag gaan op de Meteoorlaan. We heten Silvia van harte welkom
binnen ons team en wensen haar een fijne tijd op De Mare.
Parro
Inmiddels werken we alweer een poosje met Parro en horen we graag uw
mening hierover. We hebben een korte enquête opgesteld en willen u
vragen om deze in te vullen. Via onderstaande link opent de enquête zich
vanzelf. Met uw feedback kunnen we het gebruik optimaliseren, we hopen
daarom op veel reacties!
Link naar de enquête
Kerstgroen gezocht
Op de locatie Meteoorlaan gaan we dinsdag 17 december met alle kinderen kerststukjes
maken. We zijn op zoek naar groen om ze te kunnen maken. Wie kan ons hieraan
helpen?
Vuurwerk
Er zijn kinderen die vuurwerk interessant vinden, ook het vuurwerk zoals bijvoorbeeld
knalerwtjes wat het hele jaar te koop is. De regel op De Mare is dat alle soorten vuurwerk in en
om de school verboden zijn! We gaan hier uit veiligheidsredenen streng mee om. Als we zien dat
een kind vuurwerk heeft moet hij/zij worden opgehaald door een ouder/verzorger.
AGENDA
Donderdag 5 december
Donderdagavond 19 december
Vrijdag 20 december
Vrijdag 20 december,vanaf 12.00 uur
Maandag 6 januari
Woensdag 8 januari
Maandag 13 januari
Dinsdag 14 januari
Woensdag 15 januari

Sintviering en continurooster (dus om 14.00 uur uit)
Kerstviering
Kinderen mogen uitslapen tot 9.30 uur
Kerstvakantie voor iedereen
De eerste schooldag van het nieuwe jaar!
“Samen in de groep” 1-2b en 1-2e
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
MR-vergadering
“Samen in de groep” 1-2a en 1-2d

