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Spaardoel maandagmorgen:

AGENDA
5 december
16 december
16 december
17 december
18 december
20 december
6 januari 2020

Sinterklaasfeest
Schoolarts groep 2
Leerlingenraad
Kerstviering Bovenbouw
Kerstviering Onderbouw
Start Kerstvakantie 12.00 u
Studiedag lln geen school

Parro:
Vorige week heeft u de mail met daarin de
koppelcode voor het inloggen in Parro
ontvangen. We zien dat veel ouders
inmiddels hebben ingelogd.
Het percentage gekoppelde ouders ligt op
98 %.
Mocht u de inlog niet goed ontvangen
hebben of heeft u vragen, neemt u dan
contact op met school.

U kunt de App ook openen op de
computer of Windows Phone op
talk.parro.com/
We zullen de download App ook op de
website van de school plaatsen.
Wanneer u niet wilt dat er foto’s van uw
zoon of dochter via de gesloten App van
Parro wordt verspreid, vragen wij u om dit
te melden bij de directeur van de school.
We houden hier dan rekening mee.
Ook willen we u vragen om foto’s uit Parro
niet te downloaden om ze vervolgens te
verspreiden.
Kleding gezocht:
Bij de kleuters gebeurt er
nog wel eens een
"ongelukje". We zijn dan ook
op zoek naar (trainings-/
jogging) broeken, sokken en
onderbroekjes. Misschien
heeft iemand nog iets voor
ons liggen?
Wilt u de gebruikte kleding
gewassen weer inleveren op school?

Het kalenderjaar zit er bijna op en daarmee
ook ons “Kika- spaarproject” op de
maandagmorgen.
Tijdens de kerstvieringen zal het, door de
kinderen gespaarde bedrag, bekend
gemaakt en overhandigd worden aan Anton
van Nijkerk die het op zijn beurt zal
afdragen aan Kika!
Natuurlijk hopen wij dat dit een prachtig
bedrag zal zijn!
Voor 2020 hebben wij een nieuw spaardoel
gevonden en wel:
“De voedselbank Weststellingwerf”
De Voedselbank Weststellingwerf wil
gezinnen die in onze samenleving door
uiteenlopende oorzaken nauwelijks over
voldoende financiële middelen beschikken
om in hun dagelijks levensonderhoud te
voorzien met een tweewekelijks
voedselpakket een steuntje in de rug geven.
Echter we sparen in 2020 niet met geld
maar met producten. Iedere maand zal de
voedselbank aangeven welk(e) product(en)
er gespaard en dus meegenomen mogen
worden. Dit zal in het Wijzernieuws bekend
worden gemaakt. De producten kunnen
ingeleverd worden in een daarvoor bestemd
krat op school.
De actie zal geopend worden tijdens de
kerstvieringen en daarom vragen we de
kinderen in de week van de vieringen of op
de avond zelf iets mee te nemen wat jezelf
erg lekker vindt of wat je eet met kerst.
Dit mag dan ingeleverd worden op de tafel
die daarvoor klaarstaat bij het lokaal van
groep 1/2 van juf Vroukje. Tijdens de
kerstvieringen zal er nog kort aandacht aan
worden besteed.
Hiermee denken wij een prachtig en nuttig
spaardoel te hebben gevonden voor het
nieuwe jaar en wij hopen natuurlijk van
harte dat u en uw kinderen enthousiast mee
gaan sparen!

Sinterklaas:
Van Sinterklaas
hebben we
bericht gekregen
dat hij ons donderdag 5 december komt
bezoeken op school. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee. Sinterklaas komt
om ongeveer 8.45 uur op school. De
kinderen kunnen bij binnenkomst hun
jassen aanhouden. De aankomst van
Sinterklaas is bij de hoofdingang van
Futura. Ouders zijn van harte welkom om
deze aankomst mee te maken.
Bloembollen:
We hebben op school een
bloembollenpakket ontvangen met 150
bollen.
Afgelopen dinsdag hebben de kleuters
deze rondom school gepoot.
We zijn erg nieuwsgiering naar het
waarschijnlijke fleurige resultaat wat we in
het voorjaar kunnen verwachten.

Uitdelen Kerstkaarten:
Rond de kerstdagen versturen we ook
veel kerstkaarten. Het uitdelen
van deze kaartjes in de klas
kost aan het einde van de dag
veel tijd. Daarom vragen we
om de kerstkaartjes zelf even
rond te brengen.
Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens
het team,
Freerk Elzinga

