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Info 9
schooljaar ’19 – ‘20

maandag 6 januari
donderdag 9 januari
maandag 13 december

vrijdag 20 december 2019

Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
Albero
Teamvergadering
MR

Agenda:

Kerststukjes
Vrijdag 13 december hebben alle leerlingen een kerststukje gemaakt. Dank aan de
leerkrachten en de stagiaires, die de voorbereiding hebben gedaan.
De leerlingen waren verdeeld over de diverse lokalen, zodat de oudste leerlingen de jongste
leerlingen konden helpen. Fijn, dat er ook een aantal hulpouders waren.

Kijk maar eens wat een prachtige stukjes.

Kerstdiner op school
Donderdagavond 19 december jl. genoten we van een gezellig kerstdiner op school. Alle
leerlingen hadden lekkere hapjes meegenomen, die met de groep werden gedeeld.
Daarna verzamelden we in de grote hal, waar inmiddels ook de ouders/verzorgers waren
gearriveerd.
Het speciaal voor kerst samengestelde schoolorkest speelde samen met twee leerkrachten
een aantal kerstliedjes. Vervolgens zongen we met alle aanwezigen een aantal kerstliedjes.
In de hal stonden lekkere hapjes en drinken.
Het team wil iedereen die geholpen heeft om er een geweldige avond van te maken hartelijk
bedanken.

Nieuwjaarswens
Het team van obs Schengehof wenst u allen sfeervolle
feestdagen en een goed en gezond 2020.

Na de kerstvakantie verwelkomen wij de volgende leerlingen:
● in groep 2 Indra
● in groep 3 Nadir
We wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons
op school!’

Schoolfruit
Wij willen het eten van fruit bevorderen. Daarom delen we het schoolfruit,
dat wij ontvangen, uit in de kleine pauze van dinsdag, woensdag en
donderdag.
Enkele ouders helpen met het snijden van het fruit voor groep 1-2
‘s morgens om 08.30 uur. Wat fijn! Wilt u ook helpen? Geef dit dan
door aan de leerkracht.
Wilt u meer weten over EU schoolfruit kijk dan op onderstaande website:

https://www.euschoolfruit.nl/upload_mm/0/5/4/d0779285-5de3-497e-b28a-c5214c
375c18_EU-Schoolfruit_OuderBrochure_2019_WEB.pdf

Kiwi Stickers sparen
Helaas is het niet gelukt om de spaarposter aan beide kanten te vullen met
stickers.
Omdat we één kant vol hebben zullen we 10 ballen ontvangen, waar we erg
blij mee zijn.

Bibliotheek steunpunt
Tijdens de kerstvakantie is de bibliotheek in de school gesloten.
Op maandag 6 januari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de Albero
studiedag voor het personeel, maar zal de bibliotheek open zijn
van 14.00 tot 16.00 uur.

Aanvang lessen
Namens het team vragen wij of u uw kind(eren) vanaf 8.15 uur in de
school wilt brengen.
We willen graag in alle groepen om 8.30 uur beginnen met de les.
Voor medewerking alvast onze dank.

Regel van de week
Ook dit schooljaar wordt wekelijks de regel van de week besproken in de groepen. Tijdens
de schoolweken 18 en 19 zijn dat deze regels:
3. Wandelen in de gang, dat weten we al lang.
4. Iedereen voelt zich op z’n best, als niemand wordt gepest.

