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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!
DECEMBER
18 Jesper Segers
21 Parisa Hematyar- Tabatabaie
28 Djessie van Dorsselaer
JANUARI
5 Bernice Rehani
6 Claudine Segers
7 Omar Al Zahar
8 Amber Webbers
11 Janiek van de Velde
12 Abdel Sabsabi
13 Michaël van Waesberghe
14 Esmée Louwerse
19 Angelina Messersmid
20 Youri van Oosten
20 Amal Sabsabi

2016
16 december

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. Wij verwachten deze middag de
kinderen gewoon tot 15.15 uur op school.
---------------------------------------

2017
12 januari vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
19 januari eerste muziekles groep 3 t/m 8
20 januari Nieuwsbrief 6 komt uit
25 januari Studiedag leerkrachten Perspecto
leerlingen VRIJ
31 jan +2 feb oudercontact groep 1+2
3 februari studiemiddag de leerlingen zijn
’s middags VRIJ
6 februari cultuurmenu groep 3+4
9 februari vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige

Namens alle juffen van de Marijkeschool wensen wij iedereen
fijne feestdagen en een mooi 2017 toe!

Kerstdiner
Op woensdag 21 december hebben we ’s avonds van 17.00 tot
19.00 uur een gezellig kerstdiner in de klas.
De ouderraad zorgt dit jaar weer voor een heerlijk
verrassingsdiner. Hierover heeft u ook een brief ontvangen. Wilt u
uw kinderen deze avond een bordje, vork en een mes mee naar
school geven?
Ook zijn wij zeer benieuwd welke toetjes er door de kinderen van
groep 1 t/m 8 meegenomen worden.
Om alles overzichtelijk te houden in de hal, vragen wij u de
ophaaltijd van 19.00 uur te respecteren.
Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in de school om uw zoon of
dochter op te halen.
Op vrijdag 23 december start de kerstvakantie.
Donderdag 22 december hebben we de hele dag school.
Op maandag 9 januari hopen we iedereen weer uitgerust op school
te mogen begroeten.
Alvast een fijne vakantie toegewenst!
Afscheid juf Sandra
Begin december hebben we afscheid genomen van juf Sandra
Dekker. Juf Sandra heeft haar re-integratie periode op onze
school afgesloten en is weer volledig aan de slag als directeur
bij onderwijsgroep Perspecto. Wij wensen haar veel succes
toe en bedanken haar voor de hulp en inzet voor onze school!
Sinterklaas op school
Op vrijdag 2 december jl. hebben de Sint en zijn Pieten weer een bezoekje gebracht aan onze
school. Dit keer kwam hij met het zonnetreintje! Omdat de pieten de pakjes kwijt waren, werd
aan de kinderen van groep 3 t/m 5 gevraagd om te helpen bij het zoeken naar de pakjes. Met het
zonnetreintje zijn we op zoek gegaan! Gelukkig werden alle pakjes gevonden. Alle kinderen
hebben een leuk cadeautje ontvangen van de Sint. Tot volgend jaar Sinterklaas!

Inzamelingsactie voor stichting Leergeld

Stichting leergeld heeft als doel dat alle kinderen mee mogen doen met binnenen buitenschoolse activiteiten. Niet voor alle gezinnen is dit altijd financieel
haalbaar. Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen deze kinderen toch
deelnemen aan activiteiten.
Dit jaar houden we een actie d.m.v. een

lege flessen inzameling.
Het volledige bedrag gaat rechtstreeks naar Stichting Leergeld.
Lege flessen kunnen ingeleverd worden t/m 20 december.
Bedankt voor uw bijdrage!

Glazen potten gevraagd
Voor het feestelijk aankleden van de kerstviering, verzamelen we
nog steeds glazen potten.
Dus heeft u lege en schone glazen potten (van de appelmoes,
groente, pindakaas e.d.), wij kunnen ze nog steeds goed
gebruiken! Ze kunnen ingeleverd worden bij de juf van uw
zoon/dochter. Alvast bedankt!

Onze Facebookpagina is een groot succes! 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 altijd “liken” op facebook onder de naam:
Prinses Marijkeschool.
Website
Op onze website kunt u nog steeds terecht voor informatie over ons onderwijs en foto’s van
activiteiten. Mocht u een nieuwsbrief gemist hebben, ook deze kunt u terugvinden op onze
website www.obsprinsesmarijkeschool.nl

December 2016
Het is alweer december 2016, wat ging de tijd snel...dit jaar is omgevlogen!
Nog even en de kerstvakantie staat voor de deur en ook tijdens deze vakantie is er voor alle
kinderen die naar de BSO komen weer een spannend thema bedacht want we gaan TIJDREIZEN!
Zo zullen we de eerste week (laatste week van 2016) van de vakantie een flinke stap terug in de
tijd maken!En in de eerste week van 2017 proberen we flink vooruit in de toekomst te gaan, we
zijn benieuwd hoe ver we geraken!
De opvang vindt plaats op BSO de Kinderburcht (Warande)
BSO de Stampertjes is gesloten tijdens de vakantie maar we zijn altijd via email te bereiken
stampertjes@kinderopvangzvl.nl
Vanaf BSO de Stampertjes willen wij iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond
nieuwjaar toewensen en wij zien jullie allemaal weer op maandag 9 januari!

************************************************
HELP! MIJN VASTE OPPAS KAN NIET!
Opa en oma op vakantie, u moet extra werken en u heeft dringend opvang nodig voor uw
kind(eren)?Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen biedt u de oplossing aan:
INCIDENTELE OPVANG VIA EEN STRIPPENKAART
De werkwijze is als volgt: u koopt een strippenkaart op een van onze vestigingen en u neemt de
uren af die u nodig heeft. Via de strippenkaart heeft u recht op belastingteruggave en de kaart
blijft onbeperkt geldig.
Voor meer informatie zie onze website www.kinderopvangzvl.nl of neem contact op via
0115-612368 of info@kinderopvangzvl.nl
Team BSO de Stampertjes
Juf Sylvia, juf Kezban en juf Odetta

