Nieuwsbrief December 2017

Beste ouders/verzorgers,

Jingle bells, jingle bells….het is zover, we zitten alweer op het eind van het jaar. Kerstmis
komt eraan , de kerstvakantie en als klap op de vuurpijl; oud en nieuw! We zijn op weg naar
2018.
Op school verandert er wat. Mick uit groep 8 gaat na de kerstvakantie de overstap maken
naar het voortgezet onderwijs. We wensen Mick daar ontzettend veel succes! Eerst neemt
de klas afscheid van Mick op 22 december, de ochtend zal de “Mickdag” heten en
zodanig voor zijn afscheid ingericht worden.
Vanaf vandaag (11 december) zijn er twee nieuwe leerlingen gestart bij meester Roy, in
groep 4-5. Deze meiden, Sedia en Halima, wonen vanaf nu bij de familie ten Dolle in het
gezinshuis. We wensen de meiden een warm welkom op onze school en in Noordijk.
Hieronder de laatste informatie rondom kerst en de vakantie. En denkt u eraan dat de
kinderen op vrijdag 22 december om 12 uur vrij zijn en dan is ook de start van de
kerstvakantie!
En….zeker leuk om te weten is dat er een team van de Tormijnschool meedoet aan het
volleybaltoernooi in de kerstvakantie! In (als dat voor die tijd lukt;-) de nieuwe schooltenues!
Wie wil mag komen aanmoedigen, op 5 januari. De tijden komen op Klasbord voorbij, ze zijn
nu nog niet bekend.

Kerst creatief
In alle groepen wordt er op donderdagochtend creatief gewerkt. Er worden o.a kerststukjes
gemaakt. Daarvoor is de vraag aan alle kinderen om het volgende mee te nemen:





Bakje
(kerst) groen, dus takjes, etc, graag al op maat geknipt!
Kerst versiersels
Evt. tangetjes om te knippen

Voor oase zorgen wij. Graag alles mee op woensdag of donderdagochtend. Zodat ieder
kind iets kan maken.

Kerst info
Op donderdag 21 december vieren we op de Tormijnschool Kerstmis. Dit doen we door een
gezellig samenzijn van alle kinderen in hun eigen groep. De kinderen krijgen een heerlijk
kerstbuffet aangeboden door de OR.
De tijden: voor OR leden en hulpouders is de school natuurlijk al open maar voor de
kinderen is vanaf 17.30 uur de inloop.
17.45 uur: Groep 1-2-3 start met het buffet, de andere groepen volgen.
18.45 uur: Ouders groep 1-2-3 mogen in de klas kijken naar liedjes die de kinderen zingen.
19.00 uur: Einde kerst op de Tormijnschool.
Van belang is dat uw kind het volgende meeneemt, die dag:
-

Bord
Beker
Bestek
Bakje (dessert)

Vanaf 18.30-20.00 uur is ook de jaarlijkse Haarhoes borrel. U bent hier allen voor uitgenodigd
via de Koerier. Let wel; de kinderen zijn om 19.00 uur klaar op school.

Oudjaarsdag
Op oudjaarsdag is de jaarlijkse verkoop van oliebollen, appelbeignets en kniepekes. Deze
verkoop wordt georganiseerd door onze OR. Zij zijn er al weken druk mee. Er zijn al vele
bestellingen gedaan en dat is geweldig!
De opbrengst is voor de school. Mede hierdoor kunnen we de schoolbijdrage laag houden.
Van 10-12 uur kunt u terecht achter de Oale Schole. Volop gezelligheid hoort daar bij, dus
er is koffie, thee, glühwein en voor de kids een vuurtje om marshmallows boven te houden.

Om te noteren:
14 december
16 december
20/21 december
21 december
21 december
22 december
23 dec t/m 7 jan 2018
8 januari
10 januari

Gastles over opruimen
Kniepekes bakken
Kerstbakjespullen mee
Kerstdiner , 17.30-19.00 uur
Kerstborrel Noordijkers,
18.30-….uur
Tot 12 uur school
Kerstvakantie
Zwemmen
Kinderwerk

Groep 1-2-3
Bij ten Dolle, opgave bij OR
Alle kinderen
Alle kinderen
Haarhoes
Alle kinderen
Alle kinderen
Groep 4-5
Opgave zie info bord in
school

Tot de volgende Nieuwsbrief in januari 2018!

