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Juffrouw Ellen
Juf Ellen is momenteel wegens omstandigheden samen met juffrouw Judith Bruijsten (leerkracht
groep 4/5/6) op de vrijdagen werkzaam in groep 7/8. De groepen worden veelal opgesplitst. Het is nog
niet duidelijk hoe lang dit gaat duren.
Zwangerschapsverlof juf Anne
Komende donderdag is de laatste werkdag van juf Anne voor haar zwangerschapsverlof. We zien
haar allemaal graag weer terug na de meivakantie en wensen haar een fijn verlof!
Door een wijziging in haar werkdagen zal Stans van dinsdag t/m donderdag werkzaam zijn in groep
7/8. Judith neemt haar werkzaamheden op de
maandagen over. Judith staat ook op de vrijdagen samen
met Ellen voor de groep.
Foto’s Sinterklaas
De foto’s van onze geslaagde Sinterklaasviering staan
inmiddels op het ouderportaal. Dank voor de prachtige
foto’s Sanne Hendriks-Custers! Ook zijn de foto’s van de
surprises hier te vinden.
Kerstviering
Vrijdag 22 december vindt onze gezamenlijke kerstviering
plaats in “t Luukske” van 11:00 uur tot 12:30 uur. De
kinderen zijn thuis en op school al druk aan het
repeteren…
U bent van harte welkom bij deze viering!
Na de voorstelling is er een gezamenlijke lunch die geserveerd wordt door de kinderen. Voor deze
lunch wordt een bijdrage gevraagd van €2,50 per persoon. U kunt dit op 22 december betalen in de
zaal. Graag gepast geld meenemen. U kunt zich nog tot en met 15 december opgeven bij de
leerkracht van uw kind(eren) of via de mail: m.vandenhurk@bscatharina.nl.
Vanwege de viering is vrijdag 22 december voor groep 1 t/m 4 de school uit om 12:30 uur. De
kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen om 14:00 uur kerstvakantie.

Preventiemedewerker gemeente Bergen
Vanaf vandaag zal Rian Keijsers een inloopspreekuur houden bij ons op school. Zij is in Wellerlooi te
vinden op de maandagen in de even weken. U kunt bij haar terecht met vragen over opvoeding en
ontwikkeling. Rian is te vinden in de hal maar heeft de beschikking over een kamer waarin zij met u in
gesprek kan gaan. Meer over Rian leest u hieronder:

Belangrijke data
13-12-2017
Voorlichting Halt groep 7/8 Overlast rond de jaarwisseling
14-12-2017
Laatste werkdag voor zwangerschapsverlof juf Anne
22-12-2017
Kerstviering
25-12-2017
Kerstvakantie t/m vrijdag 05-01-2018
08-01-2018
Luizencontrole (graag geen gel en ingewikkelde kapsels)
30-01-2018
Inschrijven nieuwe kleuters
09-02-2018
Carnavalsviering

Heeft u een nieuw adres, ander e-mailadres of ander telefoonnummer ??? Graag wijzigen in het
Ouderportaal.

Ingezonden

