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Willemstad, 21 november 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Een fijne en gezegende week toegewenst!
We gaan een gezellige, drukke periode tegemoet. Excursies, schoolreisjes, opstart
computerlokaal, opstart groepslezen, kinderdag, kerstmarkt, … noem maar op. Hieronder alvast
wat meer info.
RMHC
Al het geld is geteld! En wat zijn we trots op iedereen die heeft meegeholpen! Mede
door jullie bijdrage hebben we samen een totaal van Naf. 7.925,68 opgehaald voor
de RMHC “Van Harte Dank” campagne 2022! Inclusief nog een extra donatie die we
vandaag ontvingen, is het uiteindelijke bedrag: Naf. 8000,-!
Super bedankt iedereen! We weten zeker dat het geld goed besteed gaat worden.

Stagiaire
Vanaf maandag 21 november zal juf Rachelle Kelly komen stagelopen in groep 3a. We heten haar
van harte welkom!
Bon Bisiña
Net als ieder jaar doen we weer mee met het project van Bon Bisiña,
georganiseerd door de Lions Club, waarbij we eten en drinken verzamelen voor
de mensen die het niet zo breed hebben in onze gemeenschap. Denkt u aan
blikjes, pakjes en zakjes met eten en drinken die langer houdbaar zijn. Vanaf a.s.
dinsdag worden deze verzameld in de hal. Let’s do this!
Opstart computerlokaal
De groepen 3 t/m 8 zullen vanaf vandaag 2x per week met de tablets gaan werken in het
computerlokaal. De groepen 1/2 zullen hiermee in de klas aan het werk gaan.

Opstart groepslezen: leeshulp gezocht!
Op woensdag 23 november starten we met het groepslezen! Maar we
hebben nog leesouders nodig. Aanstaande dinsdag van 12.00 u – 12.30 u is
er een informatieve bijeenkomst in het computerlokaal. Komt u even
luisteren! Wilt en kunt u helpen, geeft u zich dan ter plekke op. Onze kinderen
hebben uw hulp nodig! Alvast bedankt!!

Ouderavond
Op woensdag 30 november vindt de ouderavond plaats. Middels een brief wordt u voor deze
avond uitgenodigd, óf u wordt via mail door de leerkracht uitgenodigd om in de komende dagen
na school met hem/haar te spreken.

Kinderdag
Op vrijdag 2 december zullen we op school kinderdag vieren. Hoe en wat
precies is nog even een verrassing. Meer info volgt!

Kerstmarkt
Kerst is in aantocht! Naast onze traditionele kerstviering hebben we dit jaar
op 16 december ook een heuse kerstmarkt! Met diverse kraampjes,
verkoop van eigengemaakte spulletjes door onze kids en meer, lekker eten
en drinken, shows en verrassingen! U komt toch ook!? Houd u deze avond
dus alvast vrij.

Met vriendelijke groet,
J.M.H. Steijvers, dir.

A. M. van Eenennaam, adj.

