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Wist u dat….
.......Groep 8 een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs heeft bezocht de afgelopen weken?
…….Groep 7 druk bezig is met de voorbereidingen van de Kerstmusical?
Beste ouder(s), verzorger(s),
December….. Het jaar is bijna om…. De laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar….
Een moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het jaar 2018 staat voor mij voor grote veranderingen in het
leven. Een jaar waarin ik van baan veranderd ben, nieuwe kinderen (en hun ouders) en nieuwe collega’s heb leren
kennen. In de korte tijd op ’t Kendelke heb ik het team mogen leren kennen als een hard werkend team. Een team
dat probeert datgene te doen wat goed is voor de kinderen, om hen zo goed mogelijk op de toekomst voor te
bereiden. Een team dat klaar staat voor elkaar. Daarnaast heb ik kennis mogen maken met een aantal ouders, die
betrokken zijn bij hun kind en de school.
Met de kennis, de ervaring en het gevoel van nu, kan ik zeggen dat trots ben op ’t Kendelke te mogen werken.
Ik wens u allen, mede namens het team, een fijne maand toe. Blik nog eens terug op de mooie momenten van 2018
en kijk ook vooruit naar het moois dat 2019 ons zou kunnen bieden….
Daniëlla Wentholt
Directeur ‘t Kendelke
Jarig
Op 14 december is onze conciërge Lia jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Sinterklaas
Ook dit jaar komt Sinterklaas op 5 december bij ons op school op bezoek. Alle kinderen worden ’s morgens verwacht
op de grote speelplaats. Ze mogen even naar binnen om hun tas aan de kapstok te hangen en eventuele surprises in
de klas te leggen. De ouders van de jonge kinderen mogen hierbij helpen.
Om half 9 start het programma. Voordat we de Sint verwelkomen op school starten
we met een wandeling door het dorp. Denk dan aan passende kleding. Ouders zijn van
harte welkom om mee te lopen. Het zou leuk zijn als het voor de kinderen nog een
verrassing blijft!
Als we weer terug zijn op school, gaan de kinderen met hun eigen juf of meester naar
binnen en start het programma in de klas. De kinderen mogen deze dag verkleed als
Piet of Sint naar school komen.
Rond 12 uur zwaaien we Sinterklaas en zijn Pieten weer uit en gaan we eten in de klas.
’s Middags maken we het nog gezellig in de klas en om 14:10 uur is de school uit.
Donderdag 6 december mogen de kinderen van groep 4-5 een cadeautje meenemen naar school. Voor de kinderen
van groep 1-2 en 2-3 is dit op vrijdag 7 december.
Allemaal een fijne Sinterklaasavond gewenst!
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Kerstmarkt (oproep)
Op de kerstmarkt van 20 december a.s. is er een boeken/gezelschapsspelletjesmarkt. Iedereen
die thuis nog boeken/gezelschapsspelletjes heeft liggen die tijdens deze markt verkocht
mogen worden, kan die op school bij juf Nicole of juf Riet afgeven.
Tevens zijn we op zoek naar een popcorn machine. Wie heeft er een die we tijdens de
kerstmarkt mogen lenen?
Alvast bedankt! De kerstmarkt commissie

Oproep
Groep 1/2 wil voor de kerst graag kerstbomen gaan maken van tempex. Per kerstboom is
daarvoor een tempexplaat nodig van 30x30 cm van ongeveer 1,5 cm dik.
Als iemand deze platen thuis heeft liggen en niet meer nodig heeft, zou het fijn zijn als wij
ze mochten gebruiken.
Als er nog ouders zijn die kerstballen over hebben, dan zouden wij daar erg blij mee zijn. De
platen en kerstballen kunnen afgegeven worden in de klas van Willy en Patricia.
Alvast dank hiervoor.

Kinderpostzegelactie
Ook dit jaar heeft groep 7 weer meegedaan aan de kinderpostzegelactie.
De kinderen zijn vol enthousiasme langs de deuren gegaan en dat is te zien aan
het mooie resultaat.
Met deze actie hebben we namelijk € 1.904,65 opgehaald.
Mede door deze mooie opbrengst, kan de stichting “Kinderpostzegels: Voor
kinderen, door kinderen” dit jaar weer 400.000 kinderen in het binnen- en
buitenland helpen aan een goed thuis.
Dus onze complimenten voor de inzet van de leerlingen van groep 7:
Super goed gedaan!
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INGEZONDEN STUKKEN
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