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Kersteditie 2015

Agenda
JANUARI
4. Controle Hoofdluis
5. Activiteiten
Kalender Voortouw
7. OV
12. GMR
20. MR
22. Groep 2 vrij
23. Voorleeswedstrijd
Groep 7/8
26. Rapport 1
27. Toverlaarsdag
28. Oudergesprekken
29. Info 6
Jarigen deze maand:
Juf Nataschja
Meneer Ronald

Het team van de
Toverlaars wenst
iedereen
fijne feestdagen
en een
betoverend
2016

INFO

Hartelijk gefeliciteerd

FEBRUARI
1. 8:45-10:30
Open inloop
2. Oudergesprekken
3. Oudergesprekken
4. Carnavalsfeest
5. Carnavalsvakantie
15.Controle hoofdluis
16. OV
26.Info 7
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Voorleeswedstrijd Groep 7/8

Namens De Toverlaars zal Lex van Haperen uit groep 7-8B op 23 januari deelnemen aan de voorleeswedstrijd in de gemeente Etten-Leur. Alvast heel veel
succes Lex!

Kerst kook tips met de kinderen

Sinterklaas 2015

(vlak voor kerst)

Nieuws vanuit de OV
Sinterklaas heeft het land weer verlaten en de kerst staat voor de deur
We kijken terug op een geweldig Sinterklaasfeest.
Nadat de Pieten ’s ochtends Sinterklaas kwijt waren en samen met de politie naar hem
op zoek waren, is alles toch nog goed gekomen.
De groepen 1 t/m 4 hebben gekeken naar een Sinterklaas show in het Turfschip.
Na terugkomst in de klas stond er een schaal met lekkers en een zak met cadeautjes
voor ze klaar
De groepen 5 t/m 8 zijn in hun lokalen voorzien van drinken en wat lekkers en hebben
met elkaar de surprises bewonderd en uitgepakt
En inmiddels staat de kerst voor de deur. Ten tijde van dit schrijven is onze kerstwerkgroep net klaar met de laatste activiteit van 2015.
Op de valreep hebben we nog voor deze INFO een overzicht van Kerst voor u kunnen
plaatsen.

Wist u dat...
Wist u dat….
De leden van de Oudervereniging tijdens
activiteiten te herkennen zijn aan een
geel Toverlaars laarsje?

Wist u dat…
U de foto’s uit deze INFO en vele andere
foto’s terug kunt vinden op de website
van de school?

U ze hier niet alleen kunt bekijken, maar
ook kunt downloaden
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Bezoek aan Contrefort
“niemand is met kerst alleen”

Namens De Toverlaars hebben een aantal leerlingen de zelfgemaakte kerstkaarten aan
bewoners van Contrefort overhandigd. Met de gedachte dat niemand met kerst alleen
mag zijn, hebben de kinderen de prachtige kerstkaarten voorzien van een kerstwens
uitgedeeld.
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Kerst 2015
Met de kerstvakantie voor
de deur hebben alle kinderen in hun eigen klas genoten van het kerstdiner.
In alle klassen stonden lekkere (zelfgemaakte) hapjes
klaar en niemand is iets te
kort gekomen.
Ondertussen was er voor de
ouders een borrel in de
speelzalen. Hier stond een
drankje en een klein hapje
klaar en werd er gezellig bij
gekletst
Ter afsluiting kwamen alle
groepen met verlichte ballonnen het schoolplein op en
werden de ouders toegezongen met een mooi kerstlied.
Donderdagmiddag werd door
een aantal groepen de muzische middag in kerststijl verzorgd. De foto’s hiervan zullen zo spoedig mogelijk op
de website geplaatst worden.
Al met al een mooie afsluiting van 2015 op school
Wij wensen u en uw kinderen een fijne kerstvakantie, mooie kerstdagen en
een gelukkig & gezond 2016
toe
Oudervereniging OBS De
Toverlaars
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