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Beste ouders,
Het is aftellen naar het kerstfeest.... Eerst een mooi kerstbuffet in alle
groepen. Dan vrijdag de kerstviering in de KSH met de hele school: hoe
mooi is dat! De kinderen hebben mooie liedjes geleerd en zijn er klaar
voor. Het eerste halfjaar van ICBS De Vredeburg zit erop... we hebben
het maar mooi gedaan met z’n allen. We gaan samen met alle kinderen,
ouders en leerkrachten op voor een leerzaam, gezond, gezellig en
liefdevol 2019! Namens het hele team wensen we u en uw familie een
hele fijne kerst en een spetterend Nieuwjaar!
Uitnodiging voor alle ouders
Hierbij nodigen we, namens de EC en de school, alle ouders van
ICBS De Vredeburg van harte uit om op dinsdag 8 januari van 8:30u
tot 9:00u een kopje thee/koffie te drinken in de aula van de
onderbouwlocatie.
We vinden het fijn om ouders de gelegenheid te geven samen het nieuwe
jaar in te luiden! Uiteraard is dit op vrijwillige basis. Vindt u dit gezellig,
kom dan vooral even binnen als u uw kind naar de klas hebt gebracht!
GIG
Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover! In de middag had het
GIG koor nog een generale repetitie gehad. Klokslag half 8 startte de
avond. Maar liefst 43 kinderen lieten het lied ; "Je bent pas gek" horen.
De energie en het enthousiasme spatten ervan af. Wat waren de ouders
trots op hun kind en terecht.
Het koor heeft een mooie tweede plaats behaald en daarmee en bedrag
van 500 euro gewonnen. Dit wordt besteed aan kunst/cultuur.

Gym: nieuws van juf Iris
Nieuw beleid op het vergeten van gymspullen na de kerstvakantie!
Ik ben blij te melden dat ik inmiddels in bijna alle schoenmaten
leenschoenen heb ontvangen. Hiervoor heel erg bedankt.
Dit betekent dat als uw kind zijn/haar gymspullen vergeet er kleding en
schoenen geleend worden van juf Iris. Fijn dat er dan alsnog gegymd kan
worden! Na gebruik van deze leenkleding ontvang ik ze graag de volgende
gymles gewassen terug.
Alvast bedankt!
Juf Iris
Schaatsen
Op maandag 21 januari gaan de groepen 6, 7 en 8 schaatsen op de
schaatsbaan in Haarlem!
Wij zijn op zoek naar ouders die ons om 08.20 uur kunnen brengen en
om11.15 uur kunnen ophalen. U kunt er ook voor kiezen gezellig daar te
blijven. Kunt ons helpen? Laat dit dan weten via de volgende link:
https://goo.gl/forms/ODOQbeoNN30is0Y53
Bedankt alvast!
Juf Iris
Bedankt!
Namens juf Marja:

Het zit erop! Nou ja, bijna dan...
Maar tijdens het allerlaatste stukje gaat gelukkig de aandacht volledig
uit naar een fijn en sfeervol kerstfeest.
En hoewel dat mijn laatste zal zijn, ben ik van plan daar onwijs van te
gaan genieten!
Mijn fantastische collega's, mijn mooie groep waarmee ik mijn carrière
in het onderwijs beëindig, de ouders van deze kinderen, de kinderen die
ik ooit in mijn kleutergroep had en zich nu oriënteren op hun schoolkeuze
voor het voortgezet onderwijs en alles en iedereen daar tussenin hebben
mij de afgelopen weken enorm weten te ontroeren. Ik heb mogen
ervaren hoe je intens geraakt kunt zijn van lieve woorden, dikke
knuffels, teksten op kaarten, persoonlijke knutsels, tekeningen en
cadeaus met daaraan al dan niet een symbolische betekenis gekoppeld.
Ik heb het allemaal mogen ontvangen en daar ben ik zeer dankbaar voor!
Natuurlijk zit de Vredeburg voor altijd in mijn hart en zal ik de weg die
ik hierheen altijd aflegde vast nog eens nemen.
Ik wens iedereen de allerbeste wensen voor een mooi, gezond en
liefdevol 2019!
Met vriendelijke groet,
Juf Marja
Namens meester Herman:
Net als voor Juf Marja zit het er voor mij ook bijna op. Vijf jaar
Wijngaard en een kort poosje Vredeburg sluit ik nu af. Dan neem ik
afscheid van een school die ik niet zal vergeten. Alle leuke herinneringen
neem ik met mij mee: De schoolkampen in de 'Beukhof' in Putten, de
sinterklaas- en kerstfeesten, de eindmusicals, zwemmen met de groep
op de laatste dag van hun basisschooltijd, maar ook andere zaken zoals
het leuke muziekproject van een aantal jaren geleden, vorig jaar het
winnen van een soundbox bij het digitaal componeren en de extra les in
het concertgebouw . Te veel om op te noemen, want ik besef dat het
lijstje nog veel langer is.
Nu ga ik verder op de Bos en Duinschool in Bloemendaal. Tien minuten
fietsen van mijn huis af. Dat was eigenlijk al een wens van een aantal
jaren van mij. En nu ...is het zover. Ik wens groep 8a het allerbeste toe,
maar dat geldt natuurlijk ook voor u als ouders, voor alle andere
leerlingen en leerkrachten.
Fijne feestdagen, een supergoed 2019 en wie weet tot ooit.

Met vriendelijke groet,
Herman van Dalen
Reminder: 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.
Laatste oproep!!
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die vrijdagochtend (morgen)
vanaf 8:30u willen helpen met het opruimen van de kerstversiering op
beide locaties! Kunt u helpen? Dan graag doorgeven bij de
groepsleerkracht!
Belangrijke data:
20 december

21 december

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

7 januari

Organisatiedag: alle kinderen
vrij!

8 januari 8:30u – 9:00u

Voor alle ouders: een kopje
koffie/thee om het nieuwe jaar
in te luiden!

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

