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Wist u dat….
.... dit nu echt de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar is.
…..er op maandag na de vakantie weer een luizenscreening plaatsvindt.
…. we iedereen fijne feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en natuurlijk een hele fijne vakantie
wensen.

Welkom
Deze maand komen Lara Junghenn, Nina Koks, Colin van den Hoogen en Joep Willems bij juffrouw
Willy in de groep. Wij wensen hen allemaal een heel fijne tijd toe bij ons op ’t Kendelke.

Jarig
Deze maand zijn juffrouw Marianne (5-1) en juffrouw Marloes (28-1) jarig. Alvast
gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

van harte

Beste idee van Siebengewald
Vorig jaar is het Siebengewalds Forum gestart met het
beschikbaar stellen van 4000 euro voor het beste
Siebengewalds Maatschappelijk Idee. Dit geld wordt
verdeeld onder tien organisaties. Een jury kiest uit de
ingediende voorstellen de tien beste ideeën. De tien
geselecteerde organisaties ontvangen sowieso 200 euro.
Vervolgens mag het publiek van de tien ideeën er drie
uitkiezen en een waardering van plek 1, 2 of 3 geven.
Op deze wijze worden de resterende 2000 euro verdeeld.
Ook onze school heeft dit jaar weer meegedaan aan ‘het
beste idee van Siebengewald’. Samen met de WOK hoopten
we hoge ogen te gooien met het idee van nieuwe capes voor
de leden van de Wiebelraad. Het filmpje gemaakt door de
meesters en juffen werd enthousiast ontvangen en leverde ons een tweede prijs op na het tellen van alle stemmen.
Het bedrag van € 458,-- komt goed van pas en we hopen tijdens de carnaval de kleine raadsleden te kunnen
bewonderen in hun nieuwe outfits. Als 1e eindigde Kinder Vakantie Werk Siebengewald met een bedrag
€ 485,--.
Voorleesdagen
Evenals vorig jaar zal burgemeester Pelzer op donderdag 24 januari onze school bezoeken om te komen voorlezen in
de groepen 1-2-3.
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INGEZONDEN STUKKEN
Om de bijlage in de link te openen, dubbelklik op de blauwe link. Er verschijnt dan een nieuw scherm onderaan de pagina. Vervolgens nogmaals
control/enter op de blauwe link. Er wordt gevraagd of u dit bestand wilt openen, waarna u op OK kunt drukken. In de nieuw geopende pagina
kan op alle oranje woorden vervolgens nog doorgeklikt worden voor verdere informatie.

Tips voor in de kerstvakantie
Het is bijna zover! De kerstvakantie begint over een paar dagen en dan is het tijd om even
helemaal te ontspannen. Misschien ga je wel op vakantie, of blijf je juist lekker thuis. Om de
feest- en vakantiedagen goed door te komen, hebben we een aantal tips voor je op een rijtje
gezet in een superleuke bucketlist. We wensen je hele fijne feestdagen en zien je graag
volgend jaar weer terug als nieuwsbrieflezer!
De knusse dagen rondom Kerst en Oud & Nieuw zijn een mooi moment om extra tijd door te
brengen met je kind(eren). Heeft jouw kind ook een bucketlist voor in de vakantie? Of ben je
nog op zoek naar een leuke invulling van de vrije dagen? We maken het je heel makkelijk en
zetten de leukste doe-tips voor in de kerstvakantie op een rij. Download ‘m hier, print ‘m uit
en hang ‘m ergens in huis op waar je ‘m goed kunt zien!


Bucketlist voor de kerstvakantie (pdf)

NB Je kunt in de bovenstaande pdf ook meteen doorklikken op de oranje woorden voor
verdere informatie.
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Gelieve onderstaande link te gebruiken om u aan te melden
https://biblioplus.biblio-shop.nl/activiteiten/inschrijven/3761/een-probleem-komt-nooit-allen-mensen-die-moeitehebben-met-lezen-schrijven-en-rekenen-hebben-vaak-ook-problemen-op-het-gebied-onderwijs-werk-en-geld
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