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AGENDA 09 DECEMBER TOT EN MET 20 DECEMBER  

Maandag 09 dec. Inschrijfformulieren brede schoolactiviteiten mee. 

Alles-in-1 Thema Planten groep 4 t/m 8 week 5 : Plantengordel. 

VLL kern 5 ‘Mag dat wel?’’ 

Thema onderbouw ‘’ Sil gaat naar de maan ‘’. 

13.00 tot 14.15: Ouderbijeenkomst Lichtjesfeest voor ouders van de 

peuters en kleuters, gegeven door ouderconsulent Femke. 

 

Dinsdag 10 dec. GGD 10 jarige onderzoek tot vrijdag.  

Training ‘’het huis’’ groep 7 tot 15.00 uur. 

Jamina jongere werker aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

MR vergadering van 16.00 tot 17.30 uur. 

 

Woensdag 11 dec. Eerste les leerorkest voor leerlingen uit leerjaar 5.  

Donderdag 12 dec. 13.00 tot 14.00: Ouderbijeenkomst Citotoets voor ouders van de 

midden- en bovenbouw, gegeven door Femke en Sharon. 
GMR-vergadering 19.00 – 21.00 uur.  

 

Vrijdag 13 dec. 10.00-12.00: Oudertraining Thuis voor ouders van groep 7.  
Jamina jongere werker aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

 

Maandag 16 dec. Alles-in-1 Thema Planten groep 4 t/m 8 week 6: Plantengordel. 
Thema onderbouw ‘’ Kerst ‘’. 
VLL kern 6 ‘’ Verhalen in je buik’’. 
Deze week woordenschattoets groep 3. 

08.45-10.15: Ouderbijeenkomst jaarafsluiting voor ouders van de 
peuters en kleuters, gegeven door Femke. 

 

Dinsdag 17 dec. Jamina jongere werker aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 
Training ‘’het huis’’ groep 7 tot 15.00 uur, eindmeting.  

 

Woensdag 18 dec. Lichtjesfeest viering musical.  

Donderdag 19 dec. Lichtjesdiner voor kinderen en ouders van 17.00 – 18.30 uur.  

Vrijdag 20 dec. Studiedag- leerlingen zijn de hele dag vrij.  

Ma 23 dec. t/m vr 03 jan. Kerstvakantie!!!  

Maandag 06 jan. Terug naar school. 
Alles-apart: Het raadsel. 
Deze week inschrijfformulieren inleveren brede schoolactiviteiten. 

08.45-10.15 Ouderbijeenkomst koffieochtend voor ouders van de 
peuters en kleuters, gegeven door Femke. 
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De Sint heeft amper ons land verlaten en kerst staat alweer 
voor de deur. 
Natuurlijk vieren wij dit graag met u!  

Woensdag 18 december van 10.00 tot 11.00 uur en van 
12.15 tot 13.15 uur zullen uw kinderen een schitterende 
opvoering leveren en dat willen zij met trots aan u laten 
zien!  

Tijdens de uitvoering laten zij op unieke wijze zien hoe een 
oude man weer terug keert naar het dorp waar hij 
honderd jaar geleden geboren is. Samen met zijn twee 
kleinkinderen wil hij nog één keer terug naar het dorp van 
de lichtjes. Tot zijn schrik zijn alle lichtjes uitgedoofd en 
hebben de mensen ruzie met elkaar. Hoe krijgt hij het licht 
terug…? 

Mis het niet en beleef het zelf tijdens de musical! 

 

 

 

 

MUSICAL HET DORP VAN DE DUIZEND LICHTJES 

  

 

LIEVE OUDERS EN/OF VERZORGERS….. 

Voor het kerstfeest gaan onze leerlingen een 

prachtig kerststuk maken. Heeft u thuis een mooi 

pot of houten bak waar het kerststuk in kan? Geef 

dit dan zo snel mogelijk aan uw kind mee. Deze 

krijgt u dan met een mooi kersstuk terug. 

Daarnaast wil ik u ook vragen om glazen potjes 

voor ons te verzamelen, bijv. jampotjes of 

babyvoeding potjes.  

 

Ook kunnen de leerkrachten wel wat hulp 

gebruiken bij het uitserveren van het eten tijdens 

de kerstdiner in de klas. 

Bent u bereid om mee te helpen? Geef dit dan aan 

de leerkracht van uw kind door. 

 

 

c 

Op donderdag avond 19 december gaan de kinderen 
heerlijk in de  klas dineren. De inloop voor de leerlingen is 
vanaf 17.00 uur en van 17.15 tot 18.30 uur zal het 
kerstdiner zijn. 
In een apart brief hebben wij u gevraagd om iets lekkers 
te maken voor onze leerlingen. Het zou super zijn als u 
daarmee wil bijdrage aan een gezellige avond voor uw 
kind. Daarnaast is het fijn als uw kind ook zelf een bord, 
beker en bestek mee neemt! 

De ouders en/of verzorgers zullen dit jaar een 
uitnodiging ontvangen voor een mooi samenzijn.  
Meer informatie hierover volgt in een aparte brief. 

 

 

 

 

 

LICHTJESFEESTDINER DONDERDAG 19 DECEMBER 

Voor de musical zijn wij opzoek 

naar een hoop lichtslingers! 

Heeft u thuis nog lichtslingers 

over? Geef die dan met uw kind 

mee! Alvast bedankt!  
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GROEP 3 OP DE BOUWPLAATS ‘’ HOE WOON IK ‘’  

                                   

  

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Blauwe Bij 1 en 2 hebben genoten van het Sinterklaasfeest. De Sint gaat ons verlaten en wij halen 

alweer de kerstboom en versieringen uit de kast. De komende weken gaan wij met het Thema 

Kerst aan de gang. 

BLAUWE BIJTJES 

                                   

  

 

De Blauwe Bij 1 en 2 gaan naar het Verzorgingshuis Henriette Roland Holst. wij gaan daar een 

gezellige ochtend van maken, en met de ouderen kerst liedjes zingen.  

Donderdag 19 december hebben beide peutergroepen een kerstbrunch van 11.00-12.00 uur. 

Verdere informatie volgt nog per brief en/of what’s app. 

De kerstvakantie is van 21 december t/m 5 januari 2020. 

 

De leidsters van Blauwe Bij 1 en 2 wensen iedereen mooie kerstdagen, een fijn uiteinde en een 

fantastisch 2020 toe. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Woensdag 27 november zijn onze leerlingen uit groep 3 

op de bouwplaats geweest bij het Mi OSO project in het 

kader van het thema ‘’Hoe woon ik’’. 

 

De kinderen hebben een uitgebreide rondleiding gehad en 

mochten woningen bekijken. Vervolgens zijn zij in circuit 

vorm activiteiten gaan doen. 

 

Zij hebben een muur mogen metselen, een kraan 

aansturen met een echte portofoon, huis inrichten en nog 

veel meer! 

 

De kinderen hebben genoten en hebben zelfs ieder een 

eigen bouwvakkershelm mee gekregen! Dat is gaaf!  
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COMMUNICEREN DOEN WIJ MET FIEP 

                                   

  

 
Wij vinden onze leerlingen belangrijk, u toch 
ook?  
Mis daarom geen informatie en activeer uw FIEP 
account!  
 

Stap 1: Download de Fiep app op uw telefoon 

via de App store (Iphone) of Google Play 

(Android).  

Stap 2: Maak in Fiep een account aan 

(registreren) en activeer deze via uw e-mail. 

Stap 3: Activeer Fiep met de unieke code die u 

van ons ontvangt via brief of e-mail. 

 

Heeft u nog geen code? 
Vraag deze op bij juf Anissa! 
 
195 ouders zijn gekoppeld!  
 
 

Groep 8B is de eerste klas waar alle 

ouders een FIEPaccount hebben.  

Als beloning mogen zij een activiteit 

naar keuze doen.  

Welke volgt voor een beloning? 

OUDERBIJDRAGE EN STADSPAS 

  

 
De eerste persoonlijke brieven zullen snel de 

deur uit gaan. Heeft u nog geen ouderbijdrage 

betaald? Dan kunt u een brief verwachten.  

De ouderraad moet de gelden van de begroting 

rond zien te krijgen. Hiernaast ziet u een 

overzicht van de betalingen per klas. Ons doel is 

om uiterlijk begin maart alle betalingen binnen 

te hebben. Op deze manier kunnen wij het 

schoolreisje en kamp op tijd aanbetalen.  

 

De ouderbijdrage bedraagt 50 euro en kan 

worden overgemaakt op rekeningnummer: 

NL47 INGB 0009 2164 05 t.n.v. Beheer 

ouderraadsgelden de Blauwe Lijn. 

Kunt het bedrag niet in een keer 

betalen?  

Een betalingsregeling is mogelijk!  

Voor meer informatie kunt u terecht 

bij juf Anissa.  
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De ouderbijdrage is in totaal voor 

38.4% betaald!  

 


