NIEUWSBRIEF DE POORTE 18-12-2018

KERSTVIERING
Zoals u heeft kunnen lezen in de uitnodiging vieren wij dit jaar op donderdagavond en op
vrijdagochtend kerst. Donderdagavond worden de kinderen vanaf 17.00 uur met hun gerechtjes
verwacht op school. Alle kinderen en ouders komen dan via de “kleuter”-ingang naar binnen.. daar is
namelijk een speciale verrassing. Meteen nadat u uw kind naar het klaslokaal gebracht hebt, bent u
van harte welkom op het grote plein.. alwaar we voor de liefhebbers een glaasje Glühwein schenken
(het programma is wat dat betreft iets anders dan voorgaande jaren).
Uiterlijk 17.15 uur wordt in de groepen gestart met het kerstdiner. Voor dit diner dienen de kinderen
naast hun gerechtje ook een bord, beker en bestek mee te nemen (voorzien van naam). Ze mogen
dit eventueel donderdag overdag al meenemen, zodat we dit klaar kunnen zetten op de kersttafel.
Rond 19.00 uur kunt u uw kind weer op komen halen in de klas. U kunt daarna via het “kleine” plein
weer naar huis gaan.. Vergeet u niet borden en
schalen mee te nemen!!
Op vrijdagochtend gaan we gezamenlijk met alle
groepen naar de kerk van Woensdrecht om daar een
sfeervolle kerstviering te beleven. De kinderen zijn de
kerstliedjes al weken aan het oefenen in de klas. In
de ochtend krijgen ze van de ouderraad nog iets
lekkers te eten en drinken aangeboden. U hoeft zelf
niets mee te geven.
Daarna zijn alle kinderen op vrijdagmiddag vrij en kan
de kerstvakantie beginnen.

NIEUW SCHOOLGEBOUW
Eindelijk is het dan zover… Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Woensdrecht
unaniem goedkeuring gegeven aan de nieuwe locatie voor onze school.. Er is gekozen voor
het terrein naast de voetbalvelden van WVV aan de Fortuinstraat. In 2019 zal gestart
worden met het ontwerp van dit nieuwe integraal kindcentrum IKC, waar kinderen van 0
t/m 12 jaar welkom zijn. Wij zullen u in deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de
vorderingen.
FEESTOCHTEND woensdag 9 januari
Wij vieren de hele ochtend feest op woensdag 9 januari!
Wat er allemaal gaat gebeuren blijft nog een verrassing,
maar het wordt vast en zeker een geslaagd feest!
Alle kinderen hoeven deze dag
GEEN eten en drinken mee te nemen.

SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller
Op maandag 7 januari is Charlotte Castenmiller, medewerkster van het CJG weer aanwezig
om grote en kleine vragen van u te beantwoorden. Mocht u nu niet op deze ochtend
kunnen, maar wel graag eens iets willen bespreken, kan dat altijd. Haar email is
c.castenmiller@ggdwestbrabant.nl Bellen of appen kan ook op 06-23481130

Dat 2019 voor iedereen vreugde,
gezondheid, vriendschap en geluk
mag brengen… Team bs de Poorte

BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 20 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december t/m
vrijdag 4 januari
Maandag 7 januari
Woensdag 9 januari
Donderdag 17 januari
Vrijdag 18 januari
Woensdag 23 januari
Vrijdag 25 januari
Maandag 28 januari

De boom op het plein wordt versierd door alle groepen.
Kerstdiner van 17.00 tot 19.00 voor groep 1 t/m 8
Kerstviering
Alle kinderen zijn om 12 uur uit!
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Spreekuur Charlotte Castenmiller
Feestochtend! 25-jarig bestaan van LPS
Cukids gr 5; Bezoek museum Den Aanwas
Cukids groepen 1 en 2; Kunst in de klas
Inloopochtend van 8.20 tot 8.50 uur
Nationale voorleesdag voor de groep 1/2a, 1/2b en groep3
Voorlichting bureau Halt, G7 over groepsdruk
Gr 8 over online veiligheid

