
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 12    week 48, 29 november 2018 

 
kalender december 2018 / januari 2019 
vrijdag 29 november     - betaaldatum activiteitenbijdrage  
maandag 3 december     - Sint band treedt op voor groep 1 t/m 6 
dinsdag 4 december     - groep 5 t/m 8 surprise inleveren 
woensdag 5 december    - Sinterklaasfeest 
donderdag 6 december    - hulp gevraagd bij opruimen Sint versiering 
maandag 10 december    - hulp gevraagd bij school versieren voor Kerst 
zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari - Kerstvakantie 
donderdag 10 januari     - koffieochtend

De Sint-band komt naar school 
Maandag 3 december treedt de Sint-band op voor de 
groepen 1 t/m 6. Het wordt dus een gezellig 
muziekfeest in de middenruimte en meezingen mag!   

 
 
Surprises dinsdag inleveren i.p.v. morgen 
Vanwege het optreden van de Sint-band hebben we 
de tentoonstelling van de surprises even uitgesteld. 
Daar is maandag geen plaats voor in de 
middenruimte. Dinsdag om 08.30u verwachten we 
van alle leerlingen van groep 5 t/m 8 de surprise in de 
middenruimte, zodat er de hele dag een mooie 
tentoonstelling is.  
 
Sinterklaasfeest 
Woensdag vieren we het Sinterklaasfeest op school. 
We rekenen erop dat de Sint en zijn Pieten met hun 
drukke agenda óók tijd hebben voor ons… 
 
Zorgt u voor betaling van de activiteitenbijdrage ?  
Heeft u de ouderbijdrage niet betaald?  
Dan verwachten wij dat u uiterlijk  
vrijdag 29 november de activiteitenbijdrage van € 7,50 
voor de decemberfeesten betaalt. Graag contant in 
een envelop met de naam van uw kind erop bij de 
leerkracht van uw kind.   
 
 

Hulp gezocht i.v.m. december-versiering 
We gaan donderdag 6 december de Sinterklaas 
versiering opruimen en maandag 10 december de 
school versieren voor Kerst. Wilt u ons één of beide 
dagen komen helpen? U bent welkom! Meldt u zich 
a.u.b. aan bij de leerkracht van uw kind.  
 
Verschoonkleren 
Voor de kleutergroepen zijn we op zoek naar 
verschoonkleren. Heeft u thuis lange broeken, 
onderbroeken en sokken die uw kind niet meer past? 
Wij kunnen deze goed gebruiken. Dank u wel.   

 
 
Bibliotheek-ouders 
Een groep van 5 enthousiaste bibliotheek-moeders 
zorgt ervoor dat elke ochtend van 08.45-10.00u onze 
schoolbibliotheek open is. Zij helpen de kinderen met 
het met het uitlenen en innemen van de boeken en 
zorgen ervoor dat de bibliotheek netjes blijft.  
Samen vormen deze 5 moeders een gezellige groep 
maar extra hulp is altijd welkom.  
Heeft u interesse of wilt u een keer meekijken? Loopt 
u ’s ochtends een keer binnen bij de bibliotheek op de 
1e verdieping of stuur een email naar 
administratie@polderhof.asg.nl   
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