Van de directie
Hier alweer de laatste info van 2017. Het eerste
gedeelte van het schooljaar is voorbij gevlogen.
We hebben met elkaar geleerd, gewerkt, gefeest,
uitstapjes gemaakt, excursies gehad, toneel en
muziek gemaakt, afscheid genomen van juf
Heleen, juf Bianca verwelkomt en nog veel meer.
We gaan straks allemaal genieten van een
welverdiende kerstvakantie en dan zien we elkaar
weer op maandag 8 januari 2018! Het jaar 2018
zal ook weer een fijn, leerzaam en sprankelend
jaar worden! Voor nu wensen wij u alvast fijne
feestdagen,
een goed
uiteinde en
een gezond en
gelukkig 2018!

Bezoek van Sint
Ook dit jaar werden wij weer
verrast met een bezoek van de Sint
en zijn Pieten!
De Spaanse
dame was ook
weer van de
partij! Het was een leuke dag
en we hebben allemaal erg
genoten! Ook natuurlijk de
Ouderraad hartelijk bedankt
voor alle goede zorgen!

Excursie groep 6
Groep 6 is op 29
november op
excursie geweest
naar het Geofort
in Herwijnen.
Ondanks het
mindere weer
heeft groep 6 zich
ontzettend vermaakt met ontdekken, uitdagingen
en onderzoeken!

Nieuws uit de leerlingenraad
Inmiddels is de leerlingenraad gekozen, bij elkaar
gekomen en al druk bezig met verschillende zaken
hier op de Hobbitstee. De leerlingenraad bestaat
dit jaar uit: Bente van de Ven en Roel van Voorst
(groep 6), Daniël Derksen en Claire Kuiper (groep
7) en Lotte Breddels en Milan Molenaar (groep 8).
Zij brengen nieuwe ideeën in, geven aan wat
leerlingen graag (anders) zouden willen op school,
helpen met het organiseren van schoolfruit en
sturen groepjes aan die verantwoordelijk zijn voor
het schoolplein.
Juf Trudy 25 jarig jubileum!
Op vrijdag 15-12-2017 hebben we gevierd dat
onze juf Trudy 25 jaar voor de klas staat. Ze is
verrast met bloemen, tekeningen en een gezellig
teamuitje na schooltijd. Juf Trudy heeft zelf
getrakteerd op een lekkernij en het was een
feestelijke dag! Op naar de volgende 25 jaar juf
Trudy! 

Belangrijke data
21-12-2017 De hele school ’s middags vrij
21-12-2017 Kerstfeest 17:30-19:00
22-12-2017 Kleuters vrij
22-12-2017 Groep 3 t/m 8 vanaf 12:15 vakantie
23-12-2017 Kerstvakantie
t/m
07-01-2018

