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Agenda
12 – 16 december
Maandag

Nieuwsbrief
JGT Rolina (8.309.30 uur)
Leerlingenraad

Dinsdag
Woensdag

Waspeen

Donderdag

Kaki

vrijdag

Peer

19 – 23 december
13.15 uur:
Kerststukjes maken

26 december – 6
januari
vakantie

13.15uur:
Kerstviering gymzaal
17.30 uur: Kerstdiner
in de klas met
aanvullend gezellig
samenzijn op het
plein
Groep 1-4 mag om
9.30 uur beginnen
13.15 uur:
kerstworkshops
12.00 uur vakantie

9 – 13 januari
8.15 uur: Nieuwjaar
wensen

leerlingenraad

Terugblik sinterklaas
Wat een feest op 2
december
j.l.
Een
gezellige
dag
vol
 Terugblik Sinterklaas
verrassingen en pret. ’s
 Pietengym door de LR
Morgens de spectaculaire
 Terugblik Schoenmaatjes Edukans
aankomst van Sinterklaas
 Terugblik Kinderpostzegels
(met een vrachtwagen van
 Nieuwe Leerling
de firma Blom!) en het
 Bijdrage Haasbeek
uitpakken
van
de
 Programma Kerst
surprises, ’s middags een
 Nieuws van de TSO
eigen
feestelijk
programma in de groepen.
 Tijdens schoolvakanties naar BSO
Wat zijn er weer veel
Bommelsteijn
collega’s en ouders in de weer geweest om er een mooie
dag van te maken. Hartelijk bedankt voor jullie
enthousiasme en inzet. Op Facebook en op onze site kunt
u een duidelijke impressie van het hele gebeuren krijgen! Wat een hoop foto’s.
In deze nieuwsbrief:
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Pietengym door de leerlingenraad
Op dinsdag 29 november j.l. organiseerde de leerlingenraad pietengym voor alle groepen!! Alle kinderen
zijn geslaagd voor zwarte piet en kregen een welverdiend pietendiploma. Zij zijn geslaagd voor pakjes in
de schoorsteen gooien, op het dak klimmen, over het dak lopen en door de schoorsteen kruipen, van dak
naar dak springen, balanceren, samenwerken en nog veel meer. Super gedaan leerlingenraad, jullie zijn
kanjers!
Op onze site vindt u nog veel meer foto’s.

Terugblik schoenmaatjes Edukans
Namens Edukans heel hartelijk dank voor het vullen van bijna
dank voor het brengen van de dozen.

30 schoenendozen! Monique, nogmaals

Terugblik Kinderpostzegels
Afgelopen week lag er een brief in de brievenbus van Kinderpostzegels met de
volgende tekst:
Geachte heer, mevrouw,
Wat zijn we supertrots op u en uw leerlingen! De kinderen van uw school
hebben een fantastisch bedrag opgehaald:
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Daar kunnen we inderdaad met recht trots op zijn! Wat een bedrag.

Nieuwe leerling
Vorige week is groep 7 uitgebreid met de komst van Yassine. Wij wensen hem en zijn
ouders heel veel succes en (leer)plezier bij ons op school. Fijn dat jij er bent!

Bijdrage Haasbeek
Afgelopen periode hebben we € 32,95 ontvangen van boekhandel Haasbeek n.a.v. de actie tijdens de
Kinderboekenweek. Dit bedrag zal, samen met de opbrengst van onze kledingcontainer (€ 83,25) worden
besteed aan aanvulling van de schoolbibliotheek.

Programma Kerst
Via de mail heeft u al een uitgebreide brief ontvangen van de Kerstcommissie met het volledige
programma. Bij deze vindt u nogmaals het programma in het kort.
Maandag 19 December
Dinsdag 20 December
Woensdag 21 December

13.15
13.15
17.30
18.30

- 14.15
- 14.00
- 18.30
- 19.30

uur
uur
uur
uur

Kerststukjes maken
Kerstviering in de gymzaal
Diner in de klas
Samen zijn op het plein met
een drankje en muziek.

Nieuws van de TSO
Zie aparte nieuwsbrief!

Tijdens schoolvakanties naar BSO Bommelsteijn
Junis kinderopvang heeft op het terrein van Ipse de Bruggen een kindercentrum gevestigd.
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdagmiddag.
Maar tijdens de vakanties zijn we natuurlijk ook de gehele dag geopend. Er zijn ervaren, gediplomeerde
medewerkers aanwezig die een mooi vakantie programma aanbieden.
Dit programma kun je vinden op de website van Junis. www.junis.nl
Maakt je kind geen gebruik van de BSO, tijdens de vakantie zijn ze van harte welkom. De BSO is geopend
van 7.00 uur tot 18.30 uur.
Heb ik je belangstelling gewekt? Bel gerust met onze afdeling klantenservice, zij helpen je graag verder of
kom langs bij de BSO voor informatie.
Liesbeth Ottens, clustermanager Junis kinderopvang.
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