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Agenda

23 december

12.00 uur: alle kinderen vrij
Start kerstvakantie (t/m 8 januari 2017)

Vooruitblik

9 januari 2017
12 januari
16 januari
19 januari
25 januari

Weer naar school
Luizencontrole
Start afname Cito M toetsen
Nieuwsbrief januari gaat mee
Voorleesontbijt

Speeltoestel
Het is alweer een tijdje stil geweest rondom het speeltoestel.
Inmiddels hebben we echter wel heel goed nieuws!
Er is een test uitgevoerd waarbij de valdemping van de ondergrond is gemeten
(zie foto hiernaast). De ondergrond blijkt goed te zijn en bij het uitkiezen van het
nieuwe speeltoestel weten we zeker dat de huidige ondergrond (het kunstgras)
veilig is.
Na deze test hebben we een nieuw speeltoestel uitgekozen. De kinderen hebben dit
toestel inmiddels allemaal in de klas bekeken en iedereen is ontzettend enthousiast.
Daarnaast hebben we nog de mogelijkheid weten te creëren om, naast het speeltoestel, ook nog een duikelrek te plaatsen!
Het toestel wordt momenteel ingetekend op de bestaande ondergrond. Daarna zal het toestel
besteld worden. De plaatsing laat dan uiteraard nog even op zich wachten (levertijd is minstens 6
weken), maar wij hopen dat het toestel vóór de voorjaarsvakantie geplaatst gaat worden. Nog even
geduld dus… Het toestel én duikelrek:

Bent u net zo enthousiast als wij en de kinderen zijn?!
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Kerstdiner
Donderdagavond 22 december was het weer tijd voor het kerstdiner. Alle ouders hebben de moeite
genomen om heerlijke gerechtjes klaar te maken. Deze werden vanaf 17.15 uur gebracht zodat om
17.30 uur iedereen kon gaan genieten van een heerlijk diner. Vanaf 18.45 uur stond er voor de
ouders warme chocolademelk met slagroom en wat lekkers klaar. Om 19.00 uur was het diner
afgelopen en ging iedereen weer naar huis. We kijken terug op een zeer geslaagd kerstdiner (de foto’s
staan op de website) en willen langs deze weg alle ouders bedanken voor al het heerlijke eten!
Kerstmarkt
Op woensdag 14 december organiseerden wij een kerstmarkt. We kunnen terugkijken op een
geweldige markt. Het was ontzettend druk en mede daardoor erg gezellig. De netto opbrengst van
deze markt bedraagt maar liefst: € 1.006,30! Dit is natuurlijk een geweldig resultaat waar iedereen
enorm trots op is. Na de kerstvakantie zullen wij, in overleg met de kinderen, bekijken wat we voor
het geld gaan aanschaffen.
We willen langs deze weg alle ouder(s) en vrijwilligers die ons geholpen hebben nogmaals ontzettend
bedanken voor hun hulp!
Afsluiting 2016
Tot slot willen wij alle ouder(s)/verzorger(s) die betrokken zijn geweest bij school en hulp hebben
geboden bij allerlei activiteiten, hartelijk bedanken voor hun inzet en hulpvaardigheid. Wij hopen dat
wij ook in het kalenderjaar 2017 weer gebruik mogen maken van uw hulp! Zonder uw hulp is het
soms onmogelijk om bepaalde activiteiten te organiseren.

Het team van OBS Hendrik Wester wenst iedereen:
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