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Hierbij de nieuwsbrief voor december 2017

Geachte ouders en verzorgers,
Op maandag 4 december ben ik, samen
met mijn Pieten, van plan om langs te
komen op ‘It Fundamint’.
Even na kwart over 8 kom ik aan via de
hoofdingang aan de Offingaweg.
Alle kinderen van ‘It Fundamint’ staan dan
bij hun eigen meester of juf ons op te
wachten op het plein. U kunt als
ouders/verzorgers met de allerkleinsten
(kinderen onder de 4 jaar) ons dan ook
begroeten. Voor jullie is een plekje
gereserveerd achter het lint tussen het
lokaal van juf Coby en het fietsenhok.
Wanneer we zijn toegezongen gaan we
allemaal naar binnen.
U als ouders/verzorgers kunt helaas niet
mee naar binnen. Tot 10 uur is er een
gezamenlijk feest voor de kinderen uit de
groepen 1 t/m 4.
Na de pauze brengen wij in alle groepen
nog een kort bezoekje.
Mochten er kinderen ziek zijn op 4
december, dan gaan we daar ook nog even
langs.
We hopen met z’n allen op een geslaagd
sinterklaasfeest.

Vriendelijke groeten van Sinterklaas.

Belangrijke data december:
4 december Sinterklaasviering op school
12 december Mogelijk een nieuwe
ONDERWIJSSTAKING
Leerlingen geen les dan.
20 december Voorstelling van de groepen
3 en 4/5a
20 december Schoolkrant de Kapstok gaat
mee
21 december Kerstviering. 13.00 -14.00
en van 17.00-18.00 uur
Vrijdag 22 december ALLE leerlingen
vrij en start de kerstvakantie t/m 7 januari

Nieuwe leerlingen
Emma de Jong is nieuw bij ons gekomen
in de groep van juf Aetske en Melanie
Zeilmaker is vanuit Holwerd bij ons
gekomen in groep 4/5a. We wensen jullie
een hele fijne tijd toe op ‘It Fundamint’.
Voorstelling:
De leerlingen van de groepen 3 en 4a/5a
geven op woensdagmiddag 20 december
een voorstelling aan de leerlingen van de
school en hun ouders/verzorgers. De
ouders/verzorgers kunnen om 13.30 uur op
school komen om hier naar te kijken.
U krijgt nog bericht hoe laat de
voorstelling gaat beginnen.

Staking dinsdag 12 december?

Kinderpostzegelactie 2017

Is er een vervolg nodig op de stakingsdag
van 5 oktober? Wij weten het niet.
Via de media heeft u waarschijnlijk al
vernomen, dat er opnieuw acties in
voorbereiding zijn in het primair
onderwijs. Wanneer de regering
onvoldoende tegemoet komt aan de eisen
dan zullen er extra stakingen volgen.
Het nieuwe kabinet investeert wel extra in
het primair onderwijs, maar die
investeringen zijn niet hoog genoeg en pas
in de loop van de komende jaren
beschikbaar. Op 5 december wordt er in de
kamer gesproken over de begroting en de
plannen voor het onderwijs in de komende
jaren. Mocht dit voor het primair onderwijs
teleurstellend uitpakken dan is de
actiebereidheid groot.
We houden er ernstig rekening mee dat
ook op 12 december de deuren van de
school gesloten blijven. Zodra duidelijk is
of de staking doorgaat op 12 december,
ontvangt u van ons direct bericht. Wel
adviseren wij u nu al om rekening te
houden met de actie en maatregelen te
nemen voor de opvang van uw kind(eren)
die dag.

De kinderpostzegelactie begon op 27
september en eindigde op 6 oktober. De
kinderpostzegelactie houdt in: dat je geld
moet inzamelen voor kinderen die arm zijn
of in een pleeggezin leven of kinderen die
dakloos zijn. Bijna alle basisscholen van
Nederland deden mee. Onze school (CBS)
deed voor de 25ste keer mee en het is 1
keer in het jaar. Omdat onze school voor
het 25ste jaar mee deed hebben we een
certificaat gekregen. We hebben €3394,28
euro opgehaald. En dat ging om 400.000
kinderen. We hebben het doel 10 procent
meer behaald dan dat nodig was. Gemaakt
door Mindert van Sinderen en Hendrik
Wagenaar.

Kerstviering ‘Woorden in de nacht’.
Donderdag 21 december 2017 vieren wij
de Kerstviering van 13.00 tot 14.00 uur en
van 17.00 uur tot 18.00 uur in de
Mariëngaarde Kerk te Hallum.
Net als twee jaar geleden krijgt elk kind
twee kaartjes. Dus elk kind mag twee
mensen meenemen naar de kerk. Kinderen
die in de groepen 1 t/m 4 zitten, en broers
of zussen in de hogere groepen hebben,
komen met hun gasten naar de dienst van
13.00 tot 14.00 uur. Kinderen uit alleen de
groepen 5 t/m 8, nemen hun gasten mee
naar de dienst van 17.00 tot 18.00 uur.
Alle leerlingen komen naar beide diensten.
U bent van harte welkom!

---------------------------------------------------Op de Website staan weer prachtige foto’s
www.itfundamint.nl

