Nieuwsbrief 22-08-2018

Kennismakingsgesprekken
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er de komende weken kennismakingsgesprekken
tussen ouders, kind en leerkracht.
Door de kennismakingsgesprekken willen we een basis leggen voor een goede
samenwerking. Met het kind zal o.a. besproken worden wat hij wel/niet leuk vindt op
school, wat hij lastig vindt, wat hij graag wilt van de juf / meester, enz. U als ouders
kunt uiteraard ook aandachtspunten inbrengen. Als u inschrijft, plan dan uw kinderen
niet direct achter elkaar. Zorg dat u voldoende tijd heeft om naar het andere lokaal te
gaan.
Ophalen kinderen
Wilt u aan de rand van het plein wachten als u uw kind komt ophalen. Zo hebben de
leerkrachten en kinderen meer overzicht.
We raden u aan om een vaste plaats met uw kind(eren) af te spreken waar u staat.
Viering verjaardag kleuters
Ouders mogen bij de viering van de verjaardag van de kleuters aanwezig zijn. Als u
foto’s wilt maken, zorg dan dat enkel uw kind erop staat.
Meneer Gobbens
Meneer Gobbens gaat met ingang van dit schooljaar gebruik maken van een
seniorenregeling. Hij zal de meeste vrijdagen niet aanwezig zijn. Op deze dagen
heeft meester Marcel de Jong de dagelijkse leiding over de school.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit jaar op 24 en 25 september. Meer informatie volgt later.

Nieuws uit de Heilige Mariaparochie
Kerstspel
De zomervakantie is weer voorbij. Dit betekent dat wij al weer druk bezig zijn met de
voorbereidingen voor het kinderkerstspel in de Lambertuskerk op kerstavond.
Voor dit geweldige spektakel zijn we ook dit jaar weer op zoek naar kinderen die ons
hierbij willen helpen.
Wij zijn op zoek naar enkele engeltjes, die samen met de grote engel een dansje
willen opvoeren. Jongens en meisjes uit groep 1-2 mogen zich hiervoor opgeven. Er

wordt ongeveer zes keer geoefend, en er is een generale repetitie. De data waarop
wordt geoefend is nog niet bekend.
Ook zijn we opzoek naar enkele herders en herderinnetjes voor een breakdance.
Jongens en meisjes uit groep 7-8 mogen zich hiervoor opgeven.
En natuurlijk zijn we op zoek naar kinderen die mee willen zingen in het koortje. Je
hoeft geen geoefend zanger te zijn. Maar wil je meezingen en onderdeel zijn van dit
spektakel, geef je dan op.
Als laatste, en niet onbelangrijk, zijn we op zoek naar een kindje Jezus (tussen de
een maand en zes maanden oud) en een Jozef en Maria.
Iedereen kan zich opgeven tot uiterlijk 10 oktober 2018 via e- mailadres:
kinderkerst.lambertus@hmaria.nl
Werkgroep Kinderkerstspel

