
 

 
 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Dinsdag 10 januari Luizencontrole Ochtend Luizenmoeder
s Woensdag 11 januari OV vergadering 19.30u OV 

Donderdag 12 januari Pinguinrots naar bibliotheek  Pinguïns  

Donderdag 12 januari Oud papier Avond Iedereen 

Aanwezigheid directie en ib week 2 

Peter Möhlmann is  aanwezig op donderdag 12- en vrijdag 13 januari. Linda Oude Groeniger 
is maandag 9 januari op school.  

Jarig deze week 
23 december Roy Smit (12 jaar) - groep Uilenburcht 

 Rayan Wubs (5 jaar) - groep Bijenkorf 

26 december Juf Harmke 

 

Voortgang nieuwbouw "Kindcentrum Emmerhout" 

Deze week is het dag geplaatst op het kindcentrum, onze nieuwe school. Dit betekent dat 
het steeds meer op een mooi gebouw begint te lijken. Na de vakantie zullen de 
werkzaamheden steeds meer in het gebouw plaatsvinden. We proberen dan ook om met 
alle groepen regelmatig een kijkje te gaan nemen.  Wilt u het hele bouwproces volgen? Kijk 
dan op www.emmeninbeeld.nl . 
 

Kiva  
 Vorige week woensdag heeft het team een instaptraining gehad van Kiva. De eerste stap is 
hierin al gezet in de groepen. Ook zullen we via onze nieuwsbrief, en later Social Schools, 
informatie met u communiceren over hoe de inzet zichtbaar is binnen onze school. Het was 
een heel mooie middag waarin we veel handvatten hebben gekregen. 
 

Trefbalfinale in de Esdalhal 
Op 28 december zal een aantal kinderen uit groep 5/6 meedoen aan het finales van het 
trefbaltoernooi. De aanvang van deze middag is 14.00u en het zal gaan duren tot +- 17.00u. 
Wij wensen hen veel succes!!  
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Een prettige kerstvakantie!  
Morgenmiddag krijgen alle kinderen 
om 12.15u kerstvakantie.   

Het team van Kristalla wenst 
iedereen heel fijne feestdagen 
en een goede jaarwisseling 
toe! Geniet van de mooie 
dagen en graag zien we 
iedereen weer terug op 
maandag 9 januari a.s.   

 

 


