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Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019



In de laatste week staat nog de Workshopafsluiting en de Kerstlunch op het programma.



Daarna gaan we genieten van een welverdiende Kerstvakantie



Ook in 2020 houden we jullie in de nieuwsbrief op de hoogte van alle Spiegelnieuwtjes!

WORKSHOPAFSLUITING
Vorige week hebben de
kinderen al de uitnodiging voor de Workshopafsluiting op papier meegekregen. De uitnodiging is

nu nog een keer digitaal
meegestuurd met de
nieuwsbrief. We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten, donderdag tussen

17.00 en 19.00 uur. Het
precieze programma van
de afsluiting is donderdag
te vinden bij de balie.

In de groepen 1 t/m 5 gebeurt dat ‘s morgens. In
groep 6 t/m 8 ‘s middags.

je kind(eren).

KERSTLUNCH
Op vrijdag sluiten we af
met de Kerstlunch. Deze
ziet er iets anders uit dan
in andere jaren. Er zal in
de hal een centraal buffet
worden gemaakt waar de
kinderen per klas naar toe
gaan om. Ze kunnen dan
kiezen tussen verschillende hapjes die ze dan in de
klas samen gaan opeten.

De kinderen moeten zelf
bord, beker en bestek (mes,
lepel en vork) meenemen
voor de lunch. Het is handig
om alle eetbenodigdheden
te labelen met de naam van

Het buffet en alle boodschappen voor de Kerstlunch worden verzorgd
door de oudervereniging.
We willen de mensen van
de OV alvast hartstikke
bedanken voor deze organisatie!!

MEEHELPEN?
Zowel bij de Workshopafsluiting als de Kerstlunch
kunnen we ouderhulp nog
goed gebruiken! Daarom
vraagt de oudervereniging
of er nog ouders in de
gelegenheid zijn om bij
deze activiteiten een
steentje bij te dragen. Bij
de workshopafsluiting

gaat het om hulp bij het
drank– of eetbuffet voor
ongeveer een half uurtje
tussen 17.00 en 19.00 uur.
Opgeven hiervoor kan door
je naam op te schrijven op
de lijsten bij de klasdeuren
of door een appje te sturen
naar Marieke Kools op nummer 06-58928942. Voor de

Kerstlunch kun je je opgeven bij Roel Smeets. Dat kan
door hem te appen op nummer 06-52611201. Voor
deze activiteit wordt hulp
gevraagd bij het klaarmaken
van de hapjes tussen 9.00
en 14.00 uur.
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Sinds het begin van dit
schooljaar werd het team
van de TSO-vrijwilligers
versterkt met Sabrina en
Marlou. Zij werken ook op
de buitenschoolse opvang
en kwamen voor enkele
dagen per week meehelpen bij het overblijven.
Helaas stoppen zij beiden
met hun ondersteuning.

Dat betekent dat we opnieuw erg krap in de overblijfbezetting komen te
zitten in het nieuwe jaar.
Daarom doen we hier
nogmaals de oproep of er
ouders zijn die willen komen helpen bij de tussenschoolse opvang. Tussen
11.30 en 12.45 uur (of

12.00 en 12.45 uur) ben je
dan op school om samen
met de kinderen te eten en
te spelen. Voor deze ondertsuning ontvang je een
vrijwilligersvergoeding.
Wiel je meedoen? Geef je
dan op aan de balie bij
Hélène of via aan mail naar
info.spiegel@kom-leren.nl

SCHATGRAVEN
Na de Kerstvakantie starten er in alle groepen
nieuwe thema’s bij het
Schatgraven. In groep 1
en 2 is dat “Winter”, in
groep 3 t/m 5 “Jong en

oud” en in groep 6 t/m 8
“Nederland Waterland”.
Groep 1 en 2 en 6 t/m 8
beginnen meteen na de
vakantie met hun thema.
Groep 3 t/m 5 een week

dagmiddag thuis te blijven.
Het is weliswaar geen margemiddag, maar we kunnen
ons voorstellen dat het op
de laatste middag voor de
vakantie ook fijn is om alvast te kunnen uitrusten.

uur mee naar huis te nemen, kunnen ze uiteraard
ook gewoon blijven of na
de lunch ‘s middags weer
te komen. Wij zorgen voor
de opvang en er is ook gewoon de overblijfmogelijkheid.

later. Van het thema
“Bederland Waterland”
is de ouderbrief bij deze
nieuwsbrief gevoegd.

THUISBLIJVEN?
De laatste jaren hebben
we gemerkt dat het programma in de laatste
week voor de Kerstvakantie erg vermoeiend is voor
de jongste kinderen op
school. Daarom willen we
de kinderen van groep 1
en 2 de gelegenheid bieden om aanstaande vrij-

Als het niet mogelijk om
jullie kind(eren) om 11.30

Iedereen een mooie vakantie gewenst,
fijne feestdagen en alvast een heel goed

2020!!
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