Nieuwsbrief
Belangrijke data
Maandag 6 januari

Dinsdag 7 januari
Donderdag 9 januari
Zaterdag 18 januari
Maandag 20 januari
Dinsdag 21 januari

20 december 2019
Weer naar school
Leerlingen proosten samen op het nieuwe jaar!
Luizen pluizen
GGD aanwezig op school
Margedag ICT, kinderen vrij.
Oud papieractie!
MR vergadering
OR vergadering

Namens het gehele team van onze school, willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het mooie Kerstfeest die
we hebben morgen vieren op school. Zonder jullie, als ouders en als OR, is dit onmogelijk voor ons.
Heel erg bedankt voor alle hulp, organisatie en heerlijke gerechten!
Zoals bekend hebben we dit jaar gekozen om een goed doel te steunen door de verkoop van werkjes die kinderen
hebben gemaakt én een loterij. De loterij is mogelijk gemaakt door de OR én de plaatselijke bedrijven. Wat een hoop
prijzen hebben we uit kunnen delen!

Door deze actie hebben we

€335,30

opgehaald voor het goede doel WNF!

We willen jullie allemaal een ontzettend fijne vakantie wensen, met hele fijne Kerstdagen en een spetterend 2020!
We hopen iedereen in het nieuwe jaar weer te zien!
Oud papier data
Voor de oplettende kijker: in ‘Op en om de Terp’ stond een andere datum voor het oud papier, dan in de nieuwsbrief.
De goede datum voor het oud papier is zaterdag 18 januari, zoals in de nieuwsbrief stond.
Gymlessen groep ½ en groep ¾

Hierbij het nieuwe rooster voor de gymlessen tot aan de voorjaarsvakantie:
•
•
•

Donderdag 9 januari: Geen gymles in verband met een margedag
Donderdag 16 januari: Groep 1 en 2 gymles
Donderdag 23 januari: Groep 3 en 4 gymles

•
•
•

Donderdag 30 januari: Groep 1 en 2 gymles
Donderdag 6 februari: Groep 3 en 4 gymles
Donderdag 13 februari: Groep 1 en 2 gymles

Luizen pluizen

Op maandag 6 januari komt het LOT (Luizen Opsporing Team) langs om de haren van de kinderen te doorzoeken.
GGD
Jeugdverpleegkundige GGD Groningen: Susanne Groeneweg
Telefoonnummer: 0611050298
Email: susanne.groeneweg.ongering@groningen.nl
Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.
Iedere eerste dinsdag van de maand is zij bij ons op school aanwezig tussen 13.00 uur en 14.00 uur. Voor vragen kunt u altijd
even binnenlopen. De eerstvolgende keer dat zij aanwezig is, is op dinsdag 7 januari.
Oud papier 2020 - Voor op de kalender
De nieuwe oud papierdata van 2020 zijn bekend:
- Zaterdag 18 januari
- Zaterdag 14 maart
- Zaterdag 18 april
- Zaterdag 6 juni
- Zaterdag 5 september
- Zaterdag 24 oktober
- Zaterdag 12 december
Deze data zijn ook terug te vinden op de website van onze school.

