
Datum Activiteit Tijd: Wie 

Maandag 5 december 1e adventsviering Ochtend Kinderen 

Donderdag 7 december Pinguinrots naar bibliotheek Ochtend Pinguinrots 

Maandag 12 december 2e adventsviering Ochtend Kinderen 

Woensdag 14 december Weekviering 11.30u Iedereen 

Donderdag 15 december Apenrots naar de bibliotheek Ochtend Apenrots 

Maandag 19 december 3e adventsviering Ochtend Kinderen 

Donderdag 22 december Kerstviering Volgt Iedereen 

Aanwezigheid directie en ib week 48. 

Peter Möhlmann is de komende week aanwezig op dinsdag en woensdag. Linda Oude 
Groeniger is maandag en woensdag op school.  

Jarig deze week 
5 december: Michelle Gelijk 10 jaar (Uilenbucht) 
11 december: Dylan ter Heurne 10 jaar  (Uilenbucht) 
 

Kerstgroen 
Maandag 5 december starten we met het maken van de grote 
adventskrans. We hebben nog niet genoeg kerstgroen. Alle kleine beetjes helpen. U kunt uw 
kerstgroen inleveren bij juf José. 
 

Bezoek huis van Sinterklaas 
Afgelopen maandag en dinsdag zijn de 1e,2e,3e en 4e jaars  naar het huis 
van Sinterklaas in het klooster te Ter Apel geweest. Dankzij de 
ouderraad konden we hier met de bus naartoe. We willen hen daar 
hartelijk voor danken.  

Ook bedanken we de ouders die als begeleiding met ons mee zijn 
geweest. 
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Sinterklaas op school 
Donderdag is Sinterklaas bij ons op school geweest. Hij is samen met z’n pieten in alle 
groepen geweest. Samen hebben we veel liederen gezongen en alle kinderen hebben leuke 
cadeautjes gekregen. Graag willen we de ouders die geholpen hebben, hartelijk danken! 
Het was een mooie dag! De foto’s zullen binnenkort terug te zien zijn op onze site: 
www.kristalla.nu  

Verzuimregistratie  
In de bijlage vindt u informatie over hoe de verzuimregistratie vanaf 1 januari a.s. in 
Nederland zal worden georganiseerd. Alle scholen van onze stichting zullen pas vanaf 1 april 
2017 worden aangesloten op het verzuimregister. 

Vlindertuin en Bijenkorf 
5 december 
A.s. maandag is het sinterklaas en hoewel sinterklaas bij ons op school is geweest willen we 
er toch een leuke dag van maken! We gaan pietengym doen en een stukje van een 
sinterklaasfilm kijken en alle kinderen mogen die dag speelgoed meenemen.  
We maken er een gezellig dag van!. 

Op tijd komen 
Het is belangrijk dat de kinderen op tijd naar school worden gebracht 
zodat we rustig kunnen starten. Mocht het zo zijn dat u toch wat later 
bent, neem dan afscheid van uw kind bij de deur en niet in de klas. Zo blijft 
het ook rustig voor de andere kinderen. Hartelijk dank voor uw 
medewerking.  

Sjaals/ handschoenen 
Het weer is koud buiten en wanneer het droog is spelen we nog wel buiten. Wilt u er 
daarom aan denken uw kind handschoenen en sjaal mee te geven? 

Apenrots / Pinguinrots 
Bezoek omslag 
De Pinguïns gaan donderdag 7 december naar de bibliotheek. 
Geeft u uw kind deze dag een tas, de boeken en het pasje mee? 

Uilenburcht 
Sinterklaasfeest geslaagd 
Het Sinterklaasfeest was geweldig in de groep. De kinderen hebben heel mooie surprises 
gekregen. Complimenten voor het maken!  
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