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locatie Woud tel. 0228-512200; locatie Wendel tel. 0228-512665; www. hetvierspan.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstdiner en kerstvakantie
Het kerstdiner vindt op beide locaties plaats op donderdag 20 december.
Het kerstdiner begint om 17.30 uur en is om 19.00 uur afgelopen.
De leerlingen hebben 20 december gewoon les tot 14.15 uur!
U ontvangt na de sinterklaasvieringen een brief over dit feest.
De kerstvakantie start vrijdag 21 december om 11.45 uur.

Foto’s maken en privacy
Bij het sinterklaasfeest deze week en bij het kerstdiner zullen er ongetwijfeld vele foto's en
filmpjes gemaakt worden. Leuk voor later!
Het is natuurlijk prima om een foto van uw kind(eren) te delen via WhatsApp, Facebook etc.
Maar: een dringend verzoek: Wilt u alstublieft geen foto's of filmpjes waar andere
leerlingen opstaan delen via WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram etc. Heel veel
ouders hebben hier bezwaar tegen!
Officieel moeten ouders eerst toestemming hebben van de ouders van de andere kinderen die
op de foto of film staan, voor deze gedeeld mogen worden.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Kerstkaarten
Bij het kerstfeest hoort voor veel mensen het sturen van kerstkaarten.
Als kinderen hun klasgenootjes een kerstkaart willen geven, wilt u dan zo vriendelijk zijn om
deze op hun privé adres te bezorgen?
We hebben in het verleden deze afspraak op school gemaakt, omdat het een beetje te veel van
het goede werd. Kinderen brachten voor de hele klas een kaart mee.
Andere kinderen wilden dat dan ook of ouders voelden zich bijna
verplicht om voor iedereen een kaart mee te geven. Allemaal lief
bedoeld, maar de klas leek soms bijna op een sorteercentrum van
het postkantoor. Want al die kaarten moesten ook weer mee naar
huis, en vooral in de onderbouwgroepen werd dat een hele
uitzoekerij omdat de enveloppen vaak al weggegooid waren.
We hopen op uw medewerking !!

‘Sparen voor je schoolbieb’
’t Vierspan heeft meegedaan aan de Bruna actie
‘sparen voor je schoolbieb’. Vele ouders hebben tijdens
de Kinderboekenweek een kinderboek aangeschaft en
het bonnetje op school ingeleverd. 20% van dit totale
bedrag heeft de school mogen besteden aan boeken
voor de schoolbibliotheek op beide locaties.
Iedereen heel erg bedankt!

Schoolfruit
Locatie Wendel is ook dit jaar ingeloot om mee te doen aan het EUschoolfruitprogramma. De leerlingen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit
op school.
Voor meer informatie kijk op https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm

Uit een mail van logopediepraktijk De Streek
“Heeft u een vraag over de spraakontwikkeling van uw kind?
Heeft een vraag over de taalontwikkeling van uw kind?
Heeft u een vraag over het eten en drinken bij uw kind?
Heeft u een vraag over de stem van uw kind?
Wilt u advies?
Op vrijdag 25 januari bent u welkom van 08.30 tot 9.30 uur om uw vragen aan ons te stellen bij
ons in de praktijk. Ook op vrijdag 1 maart en vrijdag 5 april houden we inloopspreekuren.
Voor vragen kunt u ook altijd bellen op telefoonnummer 0228-521568 of mailen naar
info@logopediepraktijkdestreek.nl
Adres: Hoofdstraat 207 in Bovenkarspel
Met vriendelijke groeten,
Corien Reus
Debby de Waard-Liekens
Eugénie Ligthart “

Belangrijke data in november en december
4 december:
Sinterklaasfeest locatie Woud
5 december:
Sinterklaasfeest locatie Wendel
20 december:
Kerstdiner van 17.30 – 19.00 uur
21 december 11.45 uur: start kerstvakantie t/m 6 januari 2019

