
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13 december 2018 
 

 
Welkom op school 
We zijn blij met nieuwe gezichten op school. We verwelkomen in groep G Silvan en in groep D 
Anna-Lynn 
 
Andere schooltijden i.v.m.  Kerstviering 
In de nieuwsbrief van 30 oktober hebben we het ook al vermeld, maar toch een herhaling voor 
de zekerheid. In verband met de avondkerstviering van woensdag 19 december zijn de tijden 
voor een deel aangepast. Dus let op: 
Woensdag 19 december:  

- School gaat om 12.30 uur uit 
- Twee voorstellingen voor kinderen met ouders.  

Groep A, B, C en D om 18.30 uur 
Groep E,F, G en H om 20.15 uur. 
Beide voorstellingen vinden plaats in BoogieWoogie aan de Roelvinkstraat. 

Het is voor die avond belangrijk dat U in de zaal bij uw kinderen gaat zitten. De 
leerkrachten staan op het podium en verzorgen de kerstviering voor U en de kinderen. 

- Donderdag 20 december: 
School start om 10.30 uur. Mocht u tot die tijd geen opvang hebben voor de kinderen 
dan kunt u ze wel op school brengen. Dit graag van te voren aangeven.  

Vrijdag 21 december: 
- School gaat gewoon uit om 14.15 uur. 

 
De chauffeurs van de busjes zijn op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. 
De leerlingen worden op de aangepaste tijden vervoerd. 
 
Meehelpen? 
Tijdens de informatie-avond over de geplande verbouwing hebben een paar ouders aangegeven 
bereid te zijn om af en toe te helpen mocht dat nodig zijn. Daar maken we natuurlijk graag 
gebruik van als dat mogelijk is. We hebben nog geen planning wat dat betreft, maar mocht u een 
keer de handen uit de mouwen willen steken voor school, dan kunt u zich melden. We denken 
daarbij aan verhuis-en sjouwwerk, het verplaatsen van stellingkasten, enz. 
Bent u bereid en mogen we u benaderen voor een klusje, stuur dan een mail naar: 
hkronnie@dekorenburg.nl. 
We zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte blijven houden van de komende interne verbouwing. 
 
Kerstvakantie 
Zoals gezegd, de kerstvakantie begint op vrijdag 21 december. We wensen iedereen: Onze 
leerlingen, ouders en verzorgers, opa’s en oma’s en iedereen die u lief is, hele fijne kerstdagen en 
een gelukkig en gezond 2019. Een jaar waarin we weer met zijn allen zullen werken, met elkaar 
zullen leren, en het beste willen voor onze leerlingen, uw kinderen. 
Fijne Feestdagen. 
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