Nieuwsbrief
23-11-2018

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,
Hierbij weer een nieuwsbrief. Even goed doorlezen en dan is ieder-

Agenda

een weer op de hoogte. Iedereen een heel fijn weekend.
Met vriendelijke groet,

Woensdag 5 december

Team de Stjelp Sinterklaasfeest

Korte berichten.

Vrijdag 21 dec. ‘s ochtends

5 dec.
Willen de ouders van de
middenbouw het cadeautje niet vergeten?

Prijs!
De hoofdprijs hebben
we woensdag niet gewonnen. Maar wat kunnen wij super trots zijn!
Hulp gevraagd
Helemaal objectief waNaar aanleiding van de ren we natuurlijk niet,
kind– en ouderarena wil- maar we vinden toch dat
len we graag de portfo- je kon zien dat onze kinlio’s centraal opstellen. deren vaker iets aan
Deze zijn dan voor jullie groepen vertellen. Ze
en de kinderen gemak- stonden er echt. En wat
kelijk te bezichtigen en ze presenteerden was
ook aantekeningen die
ook echt door hun begemaakt zijn n.a.v. kind- dacht en door hun gegesprekjes zijn dan voor maakt. Wat knap!
jullie gemakkelijk en di- We zijn uiteindelijk derrect leesbaar.
de geworden. We krijgen
We hebben een kast,
dus hulp bij subsidieaanmaar deze moet vanuit vragen en twee fruitboWommels naar school
men of een insecten/
komen.
bijenhotel. Fantastisch!
Ook hebben we stoelen
uit Winsum, de oude
(vieze) rode in het keukentje kunnen dan weg.
Voor deze verhuizing
zoeken we iemand die
wil helpen tillen en met
kar kan rijden om alles te
vervoeren.

Kerst
Kerst is dit jaar op vrijdagochtend.
We zijn druk bezig het
programma in elkaar te
zetten. Houd er rekening
mee dat de kinderen
eerder uit zijn deze vrijdag.
De kinderen zijn 13 uur
uit.
Ouders zijn vanaf 11:30
uur van harte welkom
om Kerst met ons mee
te vieren.

Kerstviering

22 dec. t/m 6 jan. 2019
Kerstvakantie!

Dinsdag 8 januari
Buitenlesdag
Dinsdag 8 januari 19:30
Schoonmaakavond

Woensdag 9 januari
Kerstboomactie

Tevredenheidspeiling
Denkt u aan de tevredenheidspeiling. Mocht
u geen inlogcode via de
mail hebben ontvangen
en zit deze ook niet in de
ongewenste mail, dan
graag even een berichtje.
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