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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!

25 november
1 december

Een fijne verjaardag!

NOVEMBER
25 Lisa Hendriks
28 Isra Omar
30 Emely Louwerse
30 Yunus Emre Yalçin
DECEMBER
5 Tijmen Stitzinger
9 Ali Al-Dahan
14 Stijn Freyser
14 Estelle Leclou
14 Luca Verschuren
14 Danïyah de Vries
15 Amy Harms

2 december
10 december
16 december

Eerste Rapport mee
14.45-15.45uur vrij i nloopspreekuur
jeugdverpleegkundige

Sinterklaasviering op school
optreden Kerstkoortje
in de Vurssche
Nieuwsbrief 5 komt uit

21 december

Kerstdiner op school van
17.00 tot 19.00 uur
23 december t/m 6 januari Kerstvakantie
Let op! De kinderen zijn, anders dan voorgaande jaren,
op donderdagmiddag 22 december NIET vrij.
We verwachten deze middag de kinderen gewoon tot
15.15 uur op school.

Facebookpagina Marijkeschool
Sinds kort hebben we ook een eigen facebookpagina.
We zien dit als aanvulling op onze website en zullen
u via deze pagina vooral op de hoogte houden van
onze activiteiten. U kunt ons “liken” op facebook
onder de naam: Prinses Marijkeschool.

Prinses Marijkeschool

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van
foto’s van uw zoon/ dochter op deze openbare
pagina van onze school, geeft u dat dan gerust door
aan de leerkracht van uw zoon/ dochter.

Glazen potten gevraagd
We zijn er weer op tijd bij…….ter voorbereiding voor de kerstviering
zijn we op zoek naar glazen potten. Dus heeft u lege en schone
glazen potten zonder etiket (van de appelmoes, groente, pindakaas
e.d.), wij kunnen ze goed gebruiken! Ze kunnen ingeleverd worden bij
de juf van uw zoon/dochter. Alvast bedankt!
Kerstkoortje Winterfair Vurssche
Op zaterdag 10 december is er weer een winterfair in
de Vurssche.
Namens de Marijkeschool zullen we aanwezig zijn van
14.00 tot ongeveer 16.15 uur om met een koor liedjes
voor de bewoners te zingen.
De kinderen (vanaf groep 3) die zich voor het koor op
10 december op willen geven, ontvangen hierover op
korte termijn verdere informatie. Wij hopen er samen
weer een gezellig en onvergetelijk moment van te
maken!

Ouderbijdrage … 3de herinnering…
Helaas hebben we nog maar zo’n 50% van de totale ouderbijdrage mogen ontvangen.
Zoals u weet gebruikt de ouderraad dit geld om activiteiten te organiseren die volledig naar uw
kind gaan. Wij hebben uw bijdrage dus echt dringend nodig! Hieronder nog even kort samengevat
de wijze van betaling:
De ouderbijdrage: 1 kind € 20,- 2 kinderen € 25,- 3 kinderen € 30,- 4 kinderen € 35,U kunt u bijdrage op een van de volgende manieren voldoen:
a)Overmaken op rekening IBAN NL43Rabo036.23.83.618 t.n.v. Stichting ouderraad Prinses
Marijkeschool o.v.v. ouderbijdrage 2016/2017.
Graag ook de naam van het kind (of kinderen) en de groep vermelden.
b)Uw bijdrage in een envelop afgeven op school. Graag ook de naam van uw kind (of kinderen) en
de groep vermelden.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Het nationale schoolontbijt
Op woensdag 9 november jl. hebben de kinderen weer genoten van een schoolontbijtje.
Het was niet alleen lekker, maar ook leuk en gezellig om samen met de juf en klasgenootjes te
genieten van een lekkere, gezonde boterham en een appeltje toe!

Multiculturele overblijf op de Marijkeschool
Vrijdag 18 november was het een drukte van belang in de hal. De elf overblijfmoeders hadden,
zoals jullie wel weten, een gratis multiculturele lunch voor alle kinderen georganiseerd. De
gerechten werden meegenomen door de kinderen (bedankt daarvoor!) en door de
overblijfmoeders zelf. Die gerechten gaven mooi de diversiteit van onze kinderen weer.

De overblijfmoeders genieten van de multiculturele samenstelling van de school. Tijdens de lunch
merkten ze dat kinderen elkaars eten raar bekeken en dat ze vaak “Dat lust ik niet” zeiden. Het
eten zag er anders uit, kwam uit een ander land en daarom wilden ze het niet proeven. Maar je
eet toch ook Chinees of spaghetti?
Toen werd het idee geboren om, in plaats van de jaarlijkse pannenkoekendag, een lunch te
organiseren waarvoor alle kinderen het eten van hun eigen land mee mochten nemen. Zo hoopten
de overbijfmoeders dat de kinderen dichter bij elkaar zouden komen.
De lunch was een groot succes. 120 kinderen bleven over! Het werd een gezellige boel. Hoewel
sommige kinderen toch liever voor het bladerdeeghapje met de bekende knakworst gingen, werd
er ook flink geproefd van elkaars eten. Voor de overblijfmoeders en voor het team is de lunch
voor herhaling vatbaar. Het team vindt de lunch een goed en gezellig initiatief. De mix van
culturen op onze school is altijd van meerwaarde. We vinden het belangrijk dat kinderen van
elkaar leren, dat ze elkaar accepteren. Deze lunch, bedacht en geregeld door onze fantastische
overblijfkrachten, draagt daar zeker een steentje aan bij!
Daarom: HARTELIJK BEDANKT OVERBLIJFMOEDERS!

