WEEKBRIEF 17
18 december 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Kerst op De Rakt
- Koffieochtend

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 20 december: 17.30-19.00 uur Diner in alle groepen (peuters t/m gr. 8), peuters tot 18.30 uur.
Vrijdag 21 december:
12.30 uur begin vakantie voor alle kinderen.
Maandag 7 januari 2019: Ons Kindcentrum opent de deuren weer in het nieuwe jaar 2019.
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 18 december
Gr. 2-3 Marieke/Carla en gr. 1-2 Ingrid/Fleur
Woensdag 19 december
Groep 1-2 Bertie
Donderdag 20 december
Geen bieb, i.v.m. Decemberviering
Dinsdag 8 januari
Groep 5 Miranda/Karin
Donderdag 20 december (week 51)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 8 januari (week 2)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)

KERST OP DE RAKT
Zoals u de afgelopen weken heeft kunnen lezen in de weekbrief, hebben we donderdag 20 december ons kerstdiner.
Hier nog even de belangrijkste informatie:
-

Alle kinderen worden om 17.30 uur in de groep verwacht en ze mogen in hun mooiste kleren komen.
De peuters mogen om 18.30 uur opgehaald worden. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunt u om 19.00 uur bij
de klas weer ophalen. De groepen 5 t/m 8 komen om 19.00 uur zelf naar buiten.
Als u uw kind(eren) komt ophalen en u moet nog even wachten, dan krijgt u namens de OV een lekker kopje
chocomel aangeboden.
Voor het diner hoeven de kinderen alleen bestek (met naam) mee te nemen.
De hapjes/gerechten kunt u om kwart voor 3 op school neerzetten. U mag natuurlijk de warme gerechten ’s
avonds meebrengen.
Schalen en bestek geven we vrijdag weer mee naar huis.

Om een mooie herinnering te hebben van deze avond zal de ouderraad een groepsfoto maken. Deze zullen we de
kinderen vrijdag mee naar huis geven.
KOFFIEOCHTEND
In de werkgroep Ouderbetrokkenheid en de Oudervereniging is verkend of we in het nieuwe
kalenderjaar kunnen starten met enkele koffieochtenden.
We hebben besloten om hiermee te starten.
Het is de bedoeling dat we dit enkele keren op jaarbasis laten plaatsvinden als hier voldoende
belangstelling voor is.
U bent op deze ochtenden van harte welkom om met ons onder het genot van een kopje koffie
of thee in gesprek te gaan over ons Kindcentrum. De bijeenkomsten starten direct na het
brengen van de kinderen.
De ouders van onze peuters kunnen ook om 8.45 uur gewoon nog aansluiten uiteraard.
De eerste koffieochtend vindt plaats op donderdag 17 januari 2019. Graag tot dan!

NAMENS HET TEAM VAN KINDCENTRUM DE RAKT WENSEN WIJ IEDEREEN

