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Wat een fantastische Kerstviering hebben wij deze week
met z'n allen mogen beleven. De opkomst, de sfeer en
zelfs het weer werkte mee. Alle ingrediënten voor een
geslaagde kerstwandeling waren aanwezig. In de schuur
bij juf Anneke Hiemstra ontmoette u prachtige engelen
en in de achtertuin van juf Doutsen van Herk waren de
wijzen uit het oosten met een boodschap voor ons. In de
"Kerststal" bij de school zaten dan uiteindelijk Jozef en
Maria met hun pasgeboren kindje Jezus in de Kribbe.
Onder het genot van heerlijke chocolademelk met een
kerstkransje konden we genieten van prachtige
kerstliederen. Wij als team worden enorm blij van deze
sfeervolle bijeenkomsten. Daarvoor nogmaals iedereen
hartelijk dank die hier op wat voor manier zijn steentje
aan heeft bijgedragen. In het bijzonder natuurlijk de
leerlingen en de organisatie. Wij waarderen het enorm
dat u met zovelen aanwezig was om dit mooie feest met
ons te vieren!

Kerstviering
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In deze nieuwsbrief o.a.: 

Beste ouder(s) / verzorger (s), 

De kerstvakantie staat op het punt te
beginnen. Maar eerst kijken we nog
even terug op een hele fijne, gezellige
en drukke tijd hier op school met o.a.
het Sinterklaas- en Kerstfeest. Ook
staan er alweer hele leuke dingen voor
het begin van het nieuwe kalenderjaar
gepland. 

Ik wens u namens het hele team fijne
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Sybrand van der Wey 
Teamleider



24 december t/m 8 januari - Kerstvakantie
20 januari - Nieuwjaarsconcert
25 januari - Koffieochtend
6 t/m 10 februari - 20 minutengesprekken
11 februari - Voetbaltoernooi
21 februari - Inloopochtend SO en basisgroepen
24 februari - Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij
25 februai t/m 5 maart - Voorjaarsvakantie

Agenda

Na de kerstvakantie zal juf
Sanne van der Molen weer
beginnen met het
verzorgen van de gymles.
Dat betekent dat de
invalperiode voor juf Malou
Rutten erop zit. Wij willen
haar hartelijk danken voor
de superleuke gymlessen
die ze heeft gegeven.
Mevrouw Homma gaat met
zwangerschapsverlof vanaf
de kerstvakantie. Zij zal
vervangen worden door
meneer Jongma die hier
ook al werkzaam is op de
Piet Bakkerschool. Meneer
Jongma (meester Rudolf) zal
tijdelijk in VSO 1 vervangen
worden door Arjanne Gols.
Wij wensen allen een hele
fijne tijd en succes!

Sinterklaasviering
Vrijdag 2 December was het
dan zover. Sinterklaas en piet
kwamen met een mooie
vrachtauto bij ons aan op
school. De kinderen stonden
buiten te zingen en te dansen
op de muziek van de band. De
leerlingen werden begroet
door de Sint en van piet
kregen ze heerlijke
pepernoten.
Daarna gingen Sint en piet de
groepen langs. Er werd
gezongen en piet kon zelfs
gitaar spelen. Maar gelukkig
had die ook nog tijd om
cadeaus en pepernoten uit te
delen. 
Het was een superleuke,
spannende, maar geslaagde
dag!

Nieuwjaarsconcert

Personeel

20 januari wordt er een
nieuwjaarsconcert gegeven
door de Talentband. U bent
hiervoor allen van harte
uitgenodigd. Het concert is van
12.30 tot 13.30 uur in het
theater van Sneek. De officiële
uitnodiging komt na de
kerstvakantie. 

Koffieochtend
Na 2 jaar van afwezigheid door
Corona, wordt er dit schooljaar
weer een koffieochtend
georganiseerd door de
ouderraad. Deze ochtend
vindt plaats op 25 januari van
9.30 tot uiterlijk 11.30 uur.
Voor deze ochtend is een
diëtist uitgenodigd om u van
informatie te voorzien en om
in gesprek te gaan over alles
wat met eten te maken heeft.
Het belooft een zeer
interessante ochtend te
worden. Noteer daarom de
datum vast in uw agenda!
Begin januari komt er nog een
officiële uitnodiging.


