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Beste ouders, kinderen en leerkrachten,
Wat een heftige tijd hebben we achter de rug.
Nog steeds kan ik niet bevatten dat we afscheid hebben moeten nemen van
meneer Leobert. Dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven.
Wel kan ik zeggen dat we met de hele school (kinderen, ouders en leerkrachten) op een
indrukwekkende manier afscheid van hem hebben genomen.
Het was heel erg fijn om zoveel blijken van medeleven te hebben mogen ontvangen.
Namens zijn vrouw en kinderen wil ik hier nogmaals iedereen heel hartelijk voor danken.
Om er voor te zorgen dat er een structurele oplossing komt voor groep 8 zal er
na de kerstvakantie wat geschoven worden met leerkrachten.
De ouders van de groepen 1/2A en B en groep 8 hebben dit nieuws al via een brief
ontvangen. De nieuwe groepsbezetting ziet er als volgt uit:
Groep 1/2A: Juffrouw Yvonne (ma, di en wo) en vacature (do, vr)
Groep 1/2B: Juffrouw Kyara (ma, di) en juffrouw Marianne (wo, do en vr)
Groep 8: Juffrouw Judith (ma, di) en juffrouw Femke (wo, do en vr)
In de overige groepen verandert er niets.

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en
een gezond 2020.
Tot ziens op maandag 6 januari.

Meneer Leon

Bedankt! Wat een mooie surprises!
Afgelopen donderdag vierden we natuurlijk Sinterklaas op school.
Wat was dat weer een ontzettend gezellige dag op Olympia!
We willen nogmaals alle mensen
die ons hebben geholpen bedanken
voor het knutselen op school.

De kinderen waren enorm trots op
hun resultaat en wij ook!

Groetjes de Sintcommissie

Kerstviering donderdag 19 december
Op donderdag 19 december 2019 hebben we onze jaarlijkse kerstviering.
De kinderen hebben 's middags een speciaal kerstcircuit in verschillende
groepen. Zij zijn op de gewone tijd uit.
Om 17.00 u verwachten we alle kinderen weer op school met
hun zelfgemaakte kersthapjes.
Hierover komt nog een brief met uitleg.
Vanaf 18:15 uur zijn ook alle ouders welkom op het schoolplein om naar de kerstliederen
te luisteren, die de kinderen ten gehore zullen brengen.
Na afloop, rond de klok van 19:00 uur, zwaaien we iedereen weer uit.
OP vrijdag 20 december is het nog een half dagje school voordat de kerstvakantie begint.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne Kerstvakantie toe.

De kerstcommissie
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