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Beste ouders,
De kop is eraf. Na hopelijk voor iedereen fijne feestdagen en een
heerlijke vakantie, zijn we weer begonnen. De groepen 6, 7 en 8 gaan
volgende week schaatsen. En ook alle lessen zijn weer in volle gang.
We wensen alle kinderen weer veel (leer)plezier de komende tijd!
In actie voor Australië
Vandaag zijn er drie leerlingen bij meester Frank geweest: Sasha,
Dewi en Aimée uit groep 7A. Zij vertelden over een geweldig idee. Ze
hebben namelijk zelf flessen opgehaald in de wijk en klusjes gedaan
voor buurtbewoners en daarvoor geld gekregen. Dit alles voor de
noodsituatie die zich op dit moment afspeelt in Australië. Hevige
bosbranden waardoor de natuur, de dieren en hele dorpen verwoest
worden. Zij hoopten dat zij met de school iets kunnen doen. Dit soort
initiatieven worden zeer gewaardeerd. We zijn trots op ze.
Vanmiddag is er een extra vergadering geweest met deze leerlingen en
de leerlingenraad. We gaan snel in actie komen. Daarvoor moeten er
wat dingen geregeld worden. Die worden nu in gang gezet. U wordt
uiteraard op de hoogte gehouden! We vragen u wel alvast om lege
plastic flessen in te zamelen thuis. Wordt vervolgd...

Australië

Gevonden voorwerpen
Kijkt u nog even in de bak met gevonden voorwerpen? Er liggen al
aardig weer wat spullen in de bakken. Op de onderbouw staat de bak
bij de deur van de groepen 1 /2. Op de bovenbouw locatie staat er een
bak in de aula naast het lokaal van groep 8A. Alvast bedankt!
Kinderboekenmarkt
Binnenkort zijn de Nationale voorleesdagen er weer. In de bijlage
staat de uitleg over de Kinderboekenmarkt die op zowel de onder- als
de bovenbouwlocatie zal plaatsvinden. Ook zal er uiteraard op allerlei
manieren worden voorgelezen op beiden locaties.
AVG
Zoals u weet is sinds 25 mei 2018 de handhaving gestart van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. U heeft toen (recent
voor nieuwe leerlingen) een formulier ondertekend voor het wel of
geen toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon of dochter. Hierbij willen we u eraan herinneren dat u dit altijd
kunt wijzigen. U kunt dan een wijzigingsformulier ophalen bij de
administratie. Wilt u niks wijzigen dan blijven de afspraken wat
betreft het gebruik van beeldmateriaal bestaan.
Optreden kinderkoor van De Vredeburg
Per abuis is er donderdag 19 december geen Flits verstuurd... Excuses
daarvoor: Daarom alsnog even dit nieuws:
Zaterdag 14 december 2019 stond het kinderkoor van De Vredeburg
te stralen bij de GIG parade. Onder leiding van juf Cindy, juf
Nicolette en juf Gemma hadden ze het prachtige lied "Army of

dreamers" ingestudeerd. Na afloop kregen de kinderen een groot en
welverdiend applaus!

Carnaval
De carnavalscommissie van de EC is naarstig op zoek naar hout, gaas,
en restjes verf!
Heeft u thuis nog een houten plaat of houten planken staan die je niet

meer gebruikt? Nog een restje verf in een vrolijk kleurtje? Of een rol
kippengaas of een ander soort gaas?
Dan willen wij dat graag hebben als u er graag van af wil.
In samenwerking met het klusteam willen we een aantal spellen maken
voor school om tijdens verschillende vieringen te gebruiken, te
beginnen tijdens carnaval. Om de kosten zo laag mogelijk te houden,
zijn uiteraard alle gratis spullen mooi meegenomen. Dus heeft u nog
iets van bovenstaande spullen thuis staan en niet meer nodig, neem ze
mee en lever ze in bij de EC. (of bij de leerkracht van de groep van uw
kind)

Belangrijke datums deze maand:
week van 6 januari
7 januari
14 januari
20 januari
23 januari
30 januari

hoofdluiscontrole
EC vergadering
bijeenkomst nieuwe ouders
groepen 6-7-8 schaatsen
Kanjeravond voor ouders
MR vergadering

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!
Tot de volgende Flits!

