
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                          21 december 2018 

het Toetertje 

 

Het hele team wenst jullie fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar. 
 

 

Agenda    21 december 
 

 7 januari 

 Kerstvakantie voor alle kinderen om 12.00 
uur 

 Weer naar school. 

   

Kerstfeest  Wat hebben we gisteren weer een gezellig kerstfeest op school gehad. Een 
heleboel lekker dingen en een gezellige sfeer, dat alles afgesloten met een 
fantastisch optreden van de kinderen. 
We bedanken iedereen die meegeholpen heeft aan dit fijne feestje. 
Speciaal alle ouders bedankt voor het verzorgen van de voorbereidingen van het 
feest en de hulp bij het opruimen.  
 
We hopen ook in 2019 weer op jullie te kunnen rekenen. 

   

Studie 
dagen  

 We hebben u kortgeleden een overzicht van studiedagen gestuurd. Daarbij 
hebben we een klein voorbehoud geplaatst betreffende de 
data van de Kindercoachopleiding, inmiddels kunnen we 
bevestigen dat deze data definitief zijn. Hieronder de 
studiedagen waarop de kinderen vrij zijn. 
Vrijdag 1 februari 2019 kindercoachopleiding  
Maandag 11 maart 2019 schoolontwikkeling studiedag  
Maandag 3 juni 2019              kindercoachopleiding 
Dinsdag 25 juni 2019               schoolontwikkeling studiedag 
 

   

AC en MR  Alle AC en MR ouders willen we ook bedanken voor hun bijdrage aan de school. 
We kunnen niet zonder jullie. 

   

Juf Siennie  Afgelopen maandag is juf Siennie voor het laatst bij ons geweest. Zij (oud-
leerkracht) heeft van af de zomer tot de kerst vrijwillig de kinderen van 12 en 4-5-
6 geholpen met wat extra werk. Namens de kinderen en het hele team willen we 
haar super bedanken voor alle hulp. 
We gaan haar missen. 

   

Kerst 
vakantie  

 De vakantie is vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur tot maandag 7 januari. 
 

Laten we van 2019 een inspirerend en uitdagend jaar 
 maken met mooie ontwikkelingen voor de kinderen. 
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