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Beste ouders,
De kou heeft zijn intrede gedaan en de auto’s moeten weer gekrabd
worden. Op school werken we langzaam toe naar het kerstfeest.
In alle groepen wordt er hard gewerkt aan kerstknutsels. Ook de
kerstliedjes voor de samenzang en de viering klinken uit alle klassen.
We verheugen ons op al het lekkers wat iedereen mee neemt voor het
kerstbuffet. Laten we hopen op een sfeervolle en gezellige avond met
z’n allen!
Kerst 2018
Afgelopen woensdag was de crea ochtend voor Kerst in de groepen 1 t/m
8. Op verschillende tijdstippen hebben alle groepen iets moois gemaakt.
De onderbouwgroepen kregen hulp van de groepen 6 en 8.
Het resultaat kunt u in de klassen bewonderen.
Alle informatie over het kerstfeest staat in de kerstflits die vorige
week verstuurd is.
GIG
Aanstaande zaterdag (15-12) is het zo ver! 43 kinderen van De
Vredeburg hebben de afgelopen maanden keihard geoefend om een
geweldig optreden neer te zetten. Ze strijden tegen andere scholen, die
ook in de Meerse optreden met een schoolkoor.
Ons koor zingt: “Je bent pas gek..” met daarbij een strakke dans.
De kinderen zullen stralen in een prachtige outfit. Vele leerkrachten en
ouders zullen hun aanmoedigen die avond.
Volgende week kunt u in de Flits lezen hoe het is gegaan en wordt er een
foto van het schoolkoor geplaatst.

Bedankje
Bij deze willen we de opa van Finn Kapteijn (groep 1/2B) hartelijk
bedanken voor het doneren van de schoonmaakspullen voor onze digi- en
touchscreen borden! We zijn hier heel blij mee!
Reminder:
Afscheid nemen van juf Marja:
Hierbij is iedereen die dat wil van harte uitgenodigd op :
woensdag 19 december vanaf 12:15 uur in de hal voor het lokaal van
groep 1/2 C op de onderbouwlocatie. Onder het genot van een kopje
thee/koffie is er gelegenheid om juf Marja gedag te zeggen.
Afscheid nemen van meester Herman:
Langs deze weg moeten wij u helaas mededelen dat Meester Herman van
Dalen, leerkracht van groep 8A, per 1 januari 2019 De Vredeburg gaat
verlaten. Hij heeft een betrekking aanvaard dichter bij zijn huisadres
te Haarlem. De ouders van de betreffende groep hebben hierover al een
brief ontvangen.
Uiteraard bent u benieuwd hoe de school deze ruimte gaat opvullen. Het
doet ons genoegen om u te melden dat per 1 februari Juf Esther Huijts
(nu nog werkzaam op een andere basisschool) deze functie gaat
overnemen voor drie dagen. Juf Gemma zal de andere twee dagen voor
haar rekening nemen. (NB. Juf Céline zal de vrijdag in groep 7A gaan
opvangen i.p.v. juf Gemma nu).
Om ook ouders de gelegenheid te geven afscheid te nemen van meester
Herman is iedereen die dat wil van harte uitgenodigd op :
woensdag 19 december vanaf 12:15 uur in de hal voor het lokaal van
groep 8A op de bovenbouwlocatie. Onder het genot van een kopje
thee/koffie is er gelegenheid om meester Herman gedag te zeggen.
Laatste schooldag voor de kerstvakantie:
Wilt u ervoor zorgen dat vrijdag 21 december alle kinderen hun schoolen gymtassen mee naar huis nemen vanwege de vakantie? Ook de
leerkrachten zullen de kinderen hieraan helpen herinneren uiteraard.
En wilt u uw kind een plastic tasje meegeven waar de knutselwerkjes van
Kerst ingestopt kunnen worden? Dit geldt voor alle groepen.

Belangrijke data:
20 december

21 december

7 januari

groep 1 t/m 8: 11:45u uit
Avond: Kerstbuffet op school
Voor de tijden: zie de Kerstflits
Ochtend:kerstviering
groep 1/2 : 11:45u uit
groep 3/4 : 14:00u uit
groep 5 t/m 8: 13:50u uit
Kerstvakantie tot en met 4-1
Organisatiedag: alle kinderen
vrij!
*Voor de kinderen van Leerplein:
er is dan dus geen Leerplein.

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend toe en tot de volgende Flits!

