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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers, de laatste schoolweek voor de kerstvakantie staat al
weer voor de deur. Mede namens mijn collega’s wens ik jullie fijne kerstdagen en
een gelukkig 2020 toe. Maandag 6 januari zien we elkaar weer bij op onze school
om aan de tweede helft van het schooljaar 2019-2020 te beginnen.
Met vriendelijke groet, Michel van der Kraan

Oproep:
Voor vrijdag 20 december tussen 12.30 en 14.00 zijn wij op zoek naar enkele
ouders die ons willen helpen bij het opruimen van de kerstspullen. Graag even
doorgeven bij de groepsleerkracht.

Open dagen De vier Heemskinderen
Woensdag 8 januari 2020 en vrijdag 10 januari 2020 organiseren wij twee
opendagen. Van 9 uur tot 12 uur kunt u onze mooie school bezoeken en de sfeer
proeven op onze school. Zeker ook ouders die nog op zoek zijn naar een goede
school voor hun kind dat nog vier moet worden zijn van harte welkom.

Verjaardagen
December
Dag
7
16
18
18
23
24

Naam
Celia Laanen (2011)
Esmee van Heeswijk (2015)
Ted van Dijk (2011)
Niek Kuijpers (2013)
Faes Hanegraaf (2014)
Noor Hendriks (2007)

Groep
groep 3-4-5
groep 1-2
groep 3-4-5
groep 1-2
groep 1-2
groep 6-7-8

Frenchy van Deurzen (2011)
Lon Rigters (2009)
Kaat van Schadewijk (2016)

groep 3-4-5
groep 6-7-8
groep 1-2

Januari
3
9
10
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11
13
25
25
25
25
26
26
27

Kevin van Hout (2008)
Ieke van Schadewijk (2015)
Jacob Gerrits (2012)
Ruben Gerrits (2012)
Jesse van Hout (2009)
Milou van der Straten (2013)
Wes van Thiel (2008)
Lot van Dieten (2016)
Louis Loeffen (2016)

groep 6-7-8
groep 1-2
groep 3-4-5
groep 3-4-5
groep 6-7-8
groep 3-4-5
groep 6-7-8
groep 1-2
Groep 1-2

Dank je wel!
Wij willen graag Kim Kuijpers bedanken die voor onze school een super
mooie prijs heeft gewonnen bij Veldsink-Reijers. Wat zal onze school
stralen met de nieuwe kerstversiering.

Kerstviering op donderdag 19 december
Op donderdag 19 december vieren wij ons kerstfeest op school. Zoals
iedereen heeft kunnen lezen in de uitnodiging, eten wij gezamenlijk met
de kinderen in de klas en verzorgen wij vanaf 17.45 uur per groep een
mooi optreden in de hal. Voor deze optredens zijn uiteraard ook
andere belangstellende van harte welkom.

Nieuws van groep 1-2
Start nieuwe leerlingen

De afgelopen weken is Esmee al een aantal dagen komen wennen in de klas.
Maandag na de kerstvakantie start ze in onze klas.
Na de kerstvakantie zullen Kaat, Lot en Louis komen wennen. In de tweede en in
de vierde week na de kerstvakantie zullen ze starten in onze klas.

Nieuws van groep 3-4-5
Onze klas is alweer helemaal in gezellige kerstsfeer. We zijn druk aan het
oefenen voor ons optreden. We hopen op een groot publiek!
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Nieuws van groep 6-7-8
Kerst
We hebben onze klas prachtig versierd met wel 2 kerstbomen. De lijst voor het
kerstdiner is al aardig gevuld en we zijn dan ook benieuwd naar de lekkere
hapjes die we allemaal gaan maken. Ook zijn we druk in de weer met de
voorbereidingen voor de kerstviering!
Schaatsen
Op donderdag 19 december gaan we naar Winterland in Oss, om daar een
schaatsclinic te krijgen. De kinderen kunnen eigen schaatsen meenemen, mocht
je zelf geen schaatsen hebben of kunnen lenen van iemand, kun je deze bij
Winterland lenen. De kinderen krijgen “schaatsles” van 9.00 uur tot 9.55 uur.
Het is verplicht om handschoenen te dragen op de ijsbaan. Veel schaatsplezier
voor iedereen!
Bezoek Elzenhoek
Op vrijdag 17 januari brengen wij een bezoek aan de Elzenhoek in Oss. We
worden daar om 9.00 uur verwachten en we zijn rond 12.00 uur terug op school.
De klassenouder benadert u nog voor het vervoer.
Voortgang Voortgezet Onderwijs
De kinderen van groep 8 zijn al druk bezig met het zoeken naar de juiste
Voortgezet Onderwijs school. Ze bezoeken informatieavonden, proeflessen en
binnenkort ook de open dagen. Iedereen veel succes gewenst met het vinden
van hun toekomstige school.

Agenda
19 december:

17.00-18.30 uur kerstviering

23 december t/m 3 januari:

kerstvakantie

8 januari:

luizencontrole

17 januari:

groep 6-7-8 naar De Elzenhoek

30 januari:
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