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AGENDA
11 december
12 december
16 december
19 december
21 december t/m 6 januari

Vanaf 19.00 uur decors bouwen op school
Techniekmenu: de Proeverij (alle groepen) in dbieb in Leeuwarden
Inspectiebezoek op school
Aanvang 19.00 uur Kerstmusical in de kerk
Kerstvakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Afscheid juf Symentsje
Symentsje gaat vanaf 1 februari werken in Sint Annaparochie. Daar gaat ze lesgeven aan een startende
kleutergroep. Voor haar is dit een nieuwe uitdaging die op haar pad kwam en waar zij heel veel zin in
heeft. De keerzijde is dat wij afscheid moeten nemen van haar. Wij hebben aan haar altijd een enorme
betrokken leerkracht gehad, met een enorme werklust en plezier. Dus dat worden lastige schoenen om
te vullen. Wij zijn bezig om een geschikte vervanger voor haar te vinden, tegen de tijd dat wij hier meer
informatie over hebben, laten wij dit uiteraard weten.
Uiteraard wensen wij haar veel succes en plezier toe met haar nieuwe baan.

Decorbouwers gezocht
Woensdagavond 11 december willen wij vanaf 19.00 uur met zoveel mogelijk ouders decors bouwen,
knutselen en verven voor onze kerstmusical. Wij regelen de materialen, koffie, thee en een koekje, wij
rekenen op handige of mindere handige ouders die ons een paar uurtjes willen meehelpen.
Tot dan!

Techniekmenu
Toch nog één rijder gezocht. Op 12 december gaat groep 1 t/m 4 van 9.00 tot 10.30 en groep 5 t/m 8
van 11.00 tot 12.30 naar dbieb. Voor één van deze tijden zoeken wij nog een rijder. Wij horen het graag
en opgeven mag via de e-mail.

Kerstmusical
Op 19 december is de uitvoering van onze musical. De kinderen worden om 18.15 uur op school
verwacht, de kerk is vanaf 18.45 uur open voor ouders, grootouders, buren en andere belangstellenden.
Om 19.00 uur gaan wij dan echt beginnen. Dus komt allen!
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