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      Nieuwsbrief no. 5 13-12-2018      
                                                                                                                                                                                                                                              SAMEN VOORUIT >>> 

 

 

Aangepaste Schooltijden kerst 
Woensdag 19 december: school van 8.30 tot 14.00 uur. Kerstviering van 16.45 

tot 18.45u. 

Vrijdag 21 december school van 8.30 tot 12.00 uur 

 

Kerst 
Prachtig om te zien hoeveel plezier kinderen en ouders met 

elkaar hebben gehad bij het maken van ruim 300 kerststukjes. 

Dank voor al uw hulp hierbij.  
Tijdens de kerstviering van de kinderen (op woensdag 19 

december van 16.45 tot 18.45 uur) zal net als vorig jaar een 

gezellig samenzijn plaatsvinden op het plein voor de ouders. U 

kunt tot en met vandaag in de kalender op Social Schools 

aangeven wat voor soep u graag zou willen nuttigen op het 

plein.  

Denkt u eraan uw kind  tijdig een beker, bord en bestek mee te geven.  

 

“Baby Boom” op PJS? 
Juf Yvonne Klanker heeft deze week bekend gemaakt dat zij net 

als juf Rachel en juf Sara in blijde verwachting is. Zij voelt zich 

gelukkig prima en zal eind mei met verlof gaan. 

Prachtig nieuws voor onze collega’s. Wij zijn druk in de weer om 

vervanging te gaan vinden. Ondanks dat we er alle vertrouwen 

in hebben dat we hierin gaan slagen, zijn we wel blij dat we hier 

nog even de tijd voor kunnen nemen. Mocht u iemand kennen 

die dit zou kunnen en willen doen, dan is het super als u deze 

persoon in contact met ons zou willen brengen. 

 

Inzameling voedselbank 
Het zou fijn zijn als wij, de bijna grootste school in de gemeente Langedijk, een passende 

bijdrage leveren aan het kerstfeest van de vele gezinnen die alleen door hulp van de 

voedselbank een bijzondere kerst kunnen hebben. U kunt uw bijdrage inleveren tot en met 

volgende week vrijdagochtend in de bibliotheken aan beiden kanten van onze school.  

 

Samenwerking Scholen 
Groep 7-8b en 8a van onze school hebben samen met de kinderen die op de Phoenix in de 

bovenbouwgroep zitten, kaarten gemaakt die met kerst verstuurd worden aan ouderen. 

Eerder hebben de kinderen van onze groepen in het kader van opdrachten uit onze 

leesmethode in een kleutergroep van de Phoenix prentenboeken voorgelezen. Steeds vaker 

zijn we op zoek naar activiteiten die de kinderen gezamenlijk kunnen doen met elkaar. 

 

Teamdoel 
In de bijeenkomsten waarin we gezamenlijk over samenwerking spreken hebben we tot dusver 

een gezamenlijk doel geformuleerd. Hieronder een nog ‘sneuvelversie’ waar we mee werken 

totdat deze versie is vastgesteld. We willen deze graag alvast met u delen. 

Samen met creativiteit en zorgzaamheid voor een veilige positieve 

omgeving zorgen waarin we respectvol met elkaar vooruitgaan. 


