Oudernieuwsbrief december 2016
SO Het Mozaïek Onderbouw
Speenkruidpad 2, 7601 CT Almelo
School van :

AGENDA:
December/Januari:
23-12: Kerstvakantie om 12.00 uur
11-01: Kindwoensdag
17-01: Koffieochtend o.l.v. Grietje Faber
25-01: Start van de Nationale Voorleesdagen
26-01: Attendiz studiedag: (alle kinderen zijn de hele dag vrij)
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 1/2 a/b en c,
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De nieuwsbrief staat ook op onze website. Tips en ideeën
voor deze nieuwsbrief zijn van harte welkom op het volgende mailadres, judy.broekhuis@attendiz.nl
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u van de leerkracht bijna dagelijks informatie uit de groep via Klasbord.
Indien u zich hiervoor nog niet hebt aangemeld, kunt u hierover contact opnemen met de leerkracht.
Personele zaken
Juf Thea uit groep 1-2c mag na de Kerstvakantie terug in haar oorspronkelijke functie, namelijk die van zorg
coördinator. Zij zal binnen Attendiz blijven en overstappen naar de Stapsteen in Hengelo. Wij wensen Thea
daar namens alle kinderen en collega’s veel succes toe. Ondertussen hebben wij een enthousiaste en zeer
gedreven leerkracht gevonden die na de Kerst de werkzaamheden van Thea gaat overnemen.
Kerstfeest 2016
Dinsdagavond hebben we het Kerstfeest gevierd met alle kinderen van de school. Het was een geslaagd feest
en de kinderen en juffen hebben ervan genoten. Wij willen graag alle ouders/verzorgers heel hartelijk
bedanken voor alle lekkere hapjes en gerechten die zijn gemaakt. Mede dankzij jullie hebben de kinderen een
fantastisch Kerstdiner gehad.

Ouderbijdrage 2016-2017
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten, waarvoor de school geen vergoeding
ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, te kunnen uitvoeren.
Wij willen u dan ook vragen, indien u dit nog niet hebt gedaan, de ouderbijdrage van € 20,00 over te maken
op Rekeningnummer NL57 RABO 0151880174, t.n.v. St. Attendiz, onder vermelding van “ouderbijdrage” met
de naam/klas van uw kind. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken.
Mocht u niet in staat zijn deze ouderbijdrage te betalen dan kunt u hierover contact opnemen met de
leerkracht of Judy.

MR
Onze Medezeggenschapsraad is op 13-12 weer bij elkaar geweest. De notulen van deze vergadering kunt u
lezen in de map voorin de gang. Heeft u tips of vragen voor de leden van de MR dan kunt u daarvoor de
brievenbus gebruiken die eveneens voorin de gang van de school staat.
Kerstvakantie
Morgenmiddag begint voor alle kinderen om 12.00 uur de Kerstvakantie. We maken er morgenvroeg nog een
gezellige ochtend van op school en daarna mogen alle kinderen gaan genieten van hun welverdiende
vakantie. Indien u uw kind komt ophalen, geeft u dit zelf dan even door aan de chauffeur?
Namens het team wil ik graag alle ouders bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons onderwijs en de
hulp die we van jullie mogen ontvangen. Wij wensen iedereen hele fijne Feestdagen toe en een Gelukkig
2017! Graag zien wij alle kinderen op maandag 09-01 weer terug op school.

…door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

so-onderbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

judy.broekhuis@attendiz.nl

