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KCO nieuws

Pleinrangers

Afgelopen vrijdag hebben de pleinrangers ons

plein weer winterklaar gemaakt. Enkele

nieuwe beuken zijn aangeplant in de haag en

veel blad is opgeruimd. Het was een pittig

klusje. Het plein ligt er weer prachtig bij. Heel

erg bedankt voor alle pleinrangerhulp.

Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 05-12 Sinterklaasviering

- 09-12 Expositie winter wonderland

vanaf 13.30 uur

- 22-12 Kerstviering

- 23-12 Alle leerlingen 12.30 uur vrij

Afscheid juf Sera

Na ruim 40 jaar onderwijs kiest juf Sera

ervoor om met vervroegd pensioen

te gaan met ingang van 01 januari 2023.

Van 14.00 uur tot 14.30 uur kunt u bij de

kleuters binnenlopen om afscheid van juf Sera

te nemen. Juf Sera verdwijnt niet helemaal uit

beeld. Bij gelegenheid valt zij graag in bij de

kleuters. Hier zijn we erg blij mee.

Juf Hanna

Na de kerstvakantie neemt juf Hanna een dag

in de week ouderschapsverlof op tot het einde

van het schooljaar. Juf Wilma verhuist op

woensdag na de kerstvakantie naar de

kleutergroep. Dit betekent dat er twee dagen

op te vullen zijn. Juf Lieke vervangt juf Hanna

en juf Wilma voor de rest van het jaar. Juf

Hanna werkt op maandag, dinsdag en vrijdag

en op woensdag en donderdag is juf Lieke in

de groep. Het is fijn dat we in deze tijd van

tekorten een passende duurzame oplossing

hebben gevonden.

Meijer en Siegers

Afgelopen kinderboekenweek zijn er veel

(kinder)boeken(week)bonnetjes ingeleverd.

Dit heeft geresulteerd in een mooie opbrengst

van 100 euro. Samen met de kinderraad gaan

we boeken met rijke teksten aanschaffen voor

de schoolbieb. Meijer en Siegers heel erg

bedankt voor de actie. Ouders en kinderen

heel erg bedankt voor het inleveren van de

bonnetjes. Dinsdag gaan we met de

kinderraad de waardebon in ontvangst nemen.

Schoolfruit

Komende week, op maandag,

ontvangen wij tomaat, appel en

sinaasappel. Vanaf dinsdag wordt

dit in de groepen uitgedeeld. Hier

kunt u rekening mee houden

wanneer u het pauzehapje samenstelt.

Sinterklaas

Gisteren heeft u van de

sinterklaascommissie een mail

ontvangen over het ontvangst

van Sinterklaas op school. De

viering duurt tot uiterlijk 09.00

uur. Daarna vieren we

Sinterklaas met onze kinderen in de eigen

groep. U bent van harte welkom om de

ontvangst met ons te vieren. Rond 8.35 uur zal

de goede Sint wellicht komen.

Kerst

Donderdag 22 december is onze kerstviering

op school van 17.45 uur tot 19.00 uur. De
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kinderen worden dan in de eigen groep

verwacht. Voor de ouders is er een activiteit

op het plein bij droog weer. Wij informeren u

tijdig voor de verdere invulling van onze

kerstviering en de activiteit voor ouders

verzorgd door het A-Team.

Opvang nieuws

Oranjekoorts

De oranjekoorts stijgt op de

BSO. Afgelopen dinsdag

hebben we met zijn allen de

laatste wedstrijd uit de poule

van oranje gekeken. Het was

een gezellige middag waar

iedereen het Nederlands

elftal uit volle borst

aanmoedigden. Nederlandse vlaggetjes zaten

op de wangen en zelfs het drinken was oranje.

Op naar de volgende ronde!


