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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers
Kerst en de jaarwisseling zijn in zicht.
We hebben al weer 4 maanden van het schooljaar achter de rug.
De kinderen zijn druk met de voorbereiding voor het kerstfeest.
U bent van harte welkom morgen, woensdag 20 december, om delen
van het feest mee te vieren.
- 11 uur bij de voorstelling van de kinderen en
- vanaf 18.30 uur bij de kerstborrel van de ouderraad.
Ik hoop u allen te treffen op een van de bijeenkomsten.
En mogelijk zie ik u weer bij de start na de kerstvakantie tijdens het
ouder café op 8 januari 2018.
Rest mij nu u namens het hele team een vredige kerst en een gezonde en liefdevolle start van het nieuwe jaar
te wensen.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

Personele wijzigingen
Na de vakantie starten we met een aantal personele wijzigingen in de school; hierbij een update:
Chantal start 8 januari weer als groepsleerkracht in Tureluur. Terug van haar ouderschapsverlof. Zij neemt het
stokje weer over van Lisanne. Chantal is op maandag en dinsdag in Tureluur aan het werk en op de woensdag
vervult zij taken als bouwcoördinator buiten de groep.
Lisanne gaat op de dinsdag in Knijsterbek aan het werk en op woensdag in Kornatel als vervangster van
Carolien. Tot nu toe hebben Ella en Ingeborg de vervanging voor Carolien in hun eigen klas opgevangen
Tot slot gaat Hanna met 1 dag ouderschapsverlof. Zij werkt dan op donderdag en vrijdag in Krullevaar. Tanja
werkt daar op maandag, dinsdag en woensdag.
Carolien wordt in het begin van januari geopereerd. Daardoor zal zij de eerst komende twee maanden weer
herstellen van de operatie. Dat betekent dat we dus nu nog geen zicht hebben op het moment dat zij gaat reintegreren. Ik houd u op de hoogte!
Studiedag 22 december
Voor de kinderen start de kerstvakantie al op 21 december om 15.30 uur.
Vrijdag 22 december is voor ons een studiedag.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Dinsdag 19 december 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Woensdag 20 december 11.00 uur
Kerstvoorstelling (voor ouders)
Woensdag 20 december 17.00-19.00 uur
Kerstviering (kinderen en team)
Vrijdag 22 december
Studiedag => kinderen zijn vrij
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari
Kerstvakantie
Maandag 8 januari 9.00-10.15 uur
Oudercafé
Maandag 8 januari
Luizencontrole
Maandag 15 januari t/m vrijdag 26 januari
Cito/LVS toetsen
Donderdag 25 januari 14.30 -15.15 uur
Weeksluiting
Maandag 29 januari 8.45-9.15 uur
Weekopening
Maandag 29 januari
Start nationale voorleesdagen ’t Startnest
Dinsdag 30 januari
Continurooster, les tot 14.15 uur, lunch mee en
lunchen op school
Vrijdag 2 februari
Voorleesontbijt (afsluiting nationale voorleesdagen
’t Startnest)
Vrijdag 9 februari
Verkleedfeest

Speelgoeddag in de onderbouw
Beste onderbouwouders,
Op donderdag 21 december hebben we een speelgoeddag. De kinderen mogen
op die dag speelgoed meenemen naar school. Het is belangrijk dat het
speelgoed is waar de kinderen samen mee kunnen spelen.
Op naar een leuke dag!
Groetjes het onderbouwteam

Kerstviering
Alle kinderen worden woensdag 20 december vanaf 16.45 uur in hun klas verwacht met het gerecht voor het
kerstdiner. De deuren sluiten om 17.00 uur waarna het feest gaat beginnen. Het feest is ‘s avonds alleen voor
de kinderen en de leerkrachten. Alle ouders die willen komen kijken zijn van harte welkom op woensdag om
11.00 uur.
Voor de ouders organiseert de OR woensdagavond vanaf 18.30 uur een hapje en een drankje. Dan zijn alle
ouders van harte welkom!
De avond eindigt voor de kinderen om 19.00 uur. Daarna mogen alle ouders hun kinderen ophalen.
Hartelijke groet
’t Startnest team
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Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit:
Mandarijnen uit Marokko
Deze week komen de mandarijnen uit Marokko. Leuke tip: kijk met de leerlingen
hoe ver de mandarijn heeft moeten reizen. Hoeveel kilometers zijn dit geweest?
Bekijk ook eens met de klas de Groente en Fruit kalender van Milieu
Centraal. Welke score krijgt de mandarijn uit Marokko op milieuvriendelijkheid?
Sinaasappels
De eerste sinaasappels kwamen uit China, vandaar dat ze China’s appels werden
genoemd. Later veranderde dat in sinaasappel. Meer over de geschiedenis van de
sinaasappel
Peer (Conference)
De conference peer is een Engels peren ras. Deze soort peer vind je het vaakst in de
supermarkt
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