Nieuwsbrief 2017-2018-5
22-12-2017
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 5e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Het is vrijdagmiddag, de kinderen zijn naar huis en de leerkrachten zijn bezig de laatste
dingetjes op te ruimen. Tijd voor de nieuwsbrief.
Voordat ik dat doe wil ik graag alle ouders bedanken voor het vertrouwen dat u ook
afgelopen jaar weer aan de school heeft gegeven. Met ons team proberen we alle kinderen
zo goed mogelijk onderwijs te geven in een veilige en prettige omgeving. Vaak gaat dat goed,
soms hebben sommige kinderen het even moeilijk. Op dat moment is het fijn voor het kind
dat ouders en school er beiden alles aan doet om hem/haar zo goed mogelijk te helpen.
Zonder de goede samenwerking tussen kind-ouders- school zou het een stuk moeizamer
verlopen.
Mijn wens voor komend jaar is dan ook dat we op deze prettige manier blijven
samenwerken zodat we er weer voor ieder kind kunnen zijn.
Bedankt
Gisterenavond bleek maar weer eens hoe afhankelijk we zijn van de hulp van onze ouders en
andere vrijwilligers. Wat is er een werk verzet!!! Ik wil dan ook bij deze de feestcommissie
en alle andere hulpouders van harte bedanken voor hun inzet.
Natuurlijk niet alleen voor de hulp van gisterenavond, maar voor alle hulp die we gedurende
het schooljaar krijgen.
Kerstviering
De kerstviering van gisterenavond is een groot succes geworden. Dat kwam niet alleen door
het goede weer. Maar zeker ook door alle mooie werkjes die door de kinderen gemaakt zijn,
de lekker hapjes die er verkocht werden en de leuke optredens die er waren. Het kwam
vooral omdat u zo massaal bent komen opdagen.
Stichting Leergeld was er ook erg blij mee. Gisteren ontvingen zij een cheque van €600,-. Dat
was een voorlopige inschatting van de opbrengst van de markt. Na het tellen bleek dat het
bedrag nog hoger uit gaat vallen. Hoeveel precies meld ik u na de vakantie. In ieder geval
namens Stichting Leergeld bedankt voor uw gulle gaven.
Dringend gezocht: Overblijfouders!!!
Onze overblijfteam is dringend op zoek naar nieuwe overblijfouders. Enkele vaste krachten
zijn ermee gestopt of gaan binnenkort stoppen en dan krijgen we onze bezetting niet
helemaal meer op orde.
We hopen dan ook dat u degene bent die komt helpen.
Je kunt zelf aangeven hoe vaak je ingezet wil worden, 1 of meerdere keren per week, of
misschien maar een paar keer per jaar. Per keer overblijven ontvangt u een
vrijwilligersvergoeding.

Meer weten?? Neem dan contact op met Rieky van Engelen (overblijf@obsjongleren.nl) of
met mij (kees.willemse@scalascholen.nl)
Komende activiteiten
22/12 - 7/1 kerstvakantie
30 december meneer Kees jarig
1 januari
gelukkig nieuwjaar
2 januari
juf Heleen jarig
8 januari
weer naar school
Tot zover de5e nieuwsbrief!
Rest mij nog jullie allemaal een fijne vakantie te wensen, mooie feestdagen en een
geweldig begin van 2018
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur

