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Welkom en afscheid
Na de vakantie is ook juf Symentsje weer terug op school! Fijn dat je er
weer bij bent.
Afscheid nemen we van juf Sita. Ook vanaf deze plek heel hartelijk dank
voor je inzet en enthousiasme! Veel plezier in Sneek op de Friese Poort!
SeeYou!
Ook nemen we afscheid van de TSO. Bedankt allemaal! Het zag er altijd
gezellig uit.

Agenda:
22 december tot 6
januari:
Kerstvakantie
22 januari: MR
28 januari:
OMR

Open dagen

25 januari:

Voor de 8e groepers begint het nieuwe jaar met veel Open Dagen in het
Voortgezet Onderwijs.

Meedoe
Kleuterconcert
gr.1/2

Via de mail worden de ouders op de hoogte gehouden, maar blijf ook
zelf goed opletten! Ook voor de leerlingen in groep 7 is het aan te raden
alvast eens een kijkje te nemen

Vanaf 14 januari:
Cito toetsweken

“O ljochtsjes fan de krystbeam,
wat skine jimme bliid.
As jûns de kearskes brâne,
dan is’t sa’n moaie tiid”.

It team en alle bern fan de Krunenstrobbe winskje jimme allegeare
geselliche feestdagen en in hiel mooi en sûn nij jier!!
Happy New Year!!
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Continu rooster
Er is gekozen voor vijf gelijke dagen:
We beginnen de lesdag om 8.15 uur. Dat betekent
dat dan ook echt de lessen beginnen. Vanaf 8.10 uur
zijn de deuren open en mag je in de klas met je werk
of spel beginnen. Er is dan geen pleinwacht. De
eerste, kleine pauze is om 10.00 uur. We eten
binnen ons fruit en zijn dan vanaf 10.15 uur buiten
om te spelen. Om 10.30 uur vervolgen we de lessen.
Om 12.00 uur eten we samen onze lunch. Om 12.15 uur is er dan weer even een moment
om naar buiten te gaan. Daarna vervolgen we om 12.30 uur de lessen. Het is de
bedoeling dat we gezamenlijk de lunch starten en ook gezamenlijk afsluiten. Dan mag je
van tafel en naar buiten. Heb je je brood nog niet op dan komt dat weer in je lunchbakje
en gaat het mee naar huis. Voor de kleuters is er,net als
nu, vaker een moment om buiten te spelen.

Wat nemen we mee?
Een fruithap èn een lunchhap. Wanneer de kinderen
binnen komen wordt de fruithap in de bovenbouw direct
uit de tas gehaald en de kar gezet. De kinderen in de
onderbouw leggen het fruit en het drinken op het
aanrecht.Ook de drinkbeker of het pakje drinken voor die kleine pauze. De rest , brood
en drinken, blijft in de tas. We willen ook graag dat de kinderen allemaal een theedoek
voor op de tafel meenemen in de tas. Lege pakjes e.d gaan mee terug in het bakje.
Tijdens de kleine pauze en na de lunch is de pleinwacht aanwezig.t dat de schoenendozen
worden ingeleverd, leggen ze een lange weg af. Soms per
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