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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van december. De laatste (school)dagen van het jaar tikken langzaam weg en we zijn
dan ook klaar om van onze welverdiende vakantie te gaan genieten!
Voordat het zover is hebben we nog een week vol leuke, sportieve en gezellige activiteiten voor de boeg. Met
als klap op de vuurpijl het kerstdiner op donderdagavond.
Het schooljaar is nu ook zo’n beetje op de helft en we kunnen terugkijken op veel fijne momenten met onze
kinderen en u als ouder(s). Wij zijn dan ook heel erg blij met alle hulp die we van veel ouders krijgen gedurende
het schooljaar. Zonder hen zouden we veel minder leuke dingen kunnen organiseren voor onze kinderen.
Enorm bedankt hiervoor.
Wij wensen u allemaal hele fijne feestdagen toe en een mooie jaarwisseling! Wij zien u graag allemaal weer
terug op maandag 6 januari.
Team De Appel
Belangrijke data:
• 17 t/m 20 december GEEN naschoolse sport!!!
• 17 december, schoolschaatsen groep 5 t/m 8
• 19 december kerstviering
• 20 december groep 1 t/m 8 12:00 vrij
• 21 december t/m 5 januari kerstvakantie
• 6 januari kriebelcontrole
• 7 januari: alle groepen om 12:00 vrij ivm studiemiddag
• 7 januari studiemiddag missie en visie op toekomstgericht onderwijs, u bent van
harte welkom!
• 9 januari inloopspreekuur jeugdprofessional 13:00-15:00
• VERANDERING KALENDER: de voortgangsgesprekken van groep 1 en 2 die waren
gepland op 14 en 16 januari, zijn verplaatst naar:11 en 13 februari
• 15 januari: juf Sigrid jarig
• 16 januari: juf Karin jarig
• 17 januari: schriften mee naar huis

Leerplicht en extra vakantieverlof
Wij willen u er graag nog eens op wijzen dat u geen verlof kunt aanvragen om eerder op vakantie te vertrekken
met kinderen die leerplichtig zijn. Dit betekent dus 5 jaar of ouder.
Er zijn voorwaarden waarop de directeur van de school toestemming krijgt van de leerplichtambtenaar om
extra verlof te verlenen. Dit geldt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Reeds geboekte vliegtickets of eerder
willen vertrekken vanwege de files vallen hier niet onder.

Nieuws uit de peutergroepen
SINTERKLAAS
Afgelopen weken hebben we met de kinderen een spannende, en leuke sinterklaasperiode beleefd.
We hadden Pietengym, waar echte Pieten lieten zien wat je allemaal moet kunnen om een Piet te zijn. Dit ging
zo goed dat de kinderen een Pietendiploma hebben gekregen. En op de groepen hebben we als echte Pieten
kruidnootjes gebakken. Eerst het deeg gemaakt met meel en kruiden en water. Iedereen hielp met roeren en
kneden tot het goed was. En toen konden we de nootjes gaan draaien. Veel verschillende modellen, maar
allemaal even mooi. In de oven werden ze gebakken, en toen ging het heerlijk ruiken in de klassen. Toen ze
klaar waren mochten we allemaal eentje proeven, en de rest mocht mee naar huis. Ze waren heerlijk.
Op 5 december kregen we bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Iedereen mocht een handje geven, en we
hebben natuurlijk ons liedje gezongen en gedanst. Sinterklaas wou het zelfs twee keer horen, en de Pieten
dansten mee. Aan het eind van de ochtend kwamen er nog twee Pieten terug om cadeautjes uit te delen.
Iedereen ging blij naar huis.
PROJECT KERST
In de week van 9 december zijn we de klassen gaan versieren voor Kerst. Samen met de kinderen zijn de
kerstbomen versierd. Mooie lichtjes erin, en natuurlijk ook slingers en ballen. En nu maar gezellig liedjes zingen
bij de boom. Oh Dennenboom, en Kling Klokje Klingelingeling gaan al best goed. Verder verft iedereen een
kerstkrans, en beplakt hem met mooie figuurtjes.
KERSTFEEST
Woensdag 18 december vieren we op de peutergroepen het Kerstfeest. Dit doen we niet alleen met de
kinderen, maar ook papa’s of mama’s mogen komen. Vanaf 11.00 uur hebben we een gezellig kerstbuffet, met
lekkere, kleine hapjes. Deze worden door de ouders, en misschien wel met hulp van de kinderen, gemaakt. Dat
zal weer smullen worden.
Donderdag 19, en vrijdag 20 december sluiten we het jaar rustig af met de kinderen. We gaan nog fijn zingen
en boekjes lezen bij de kerstboom. Misschien wel net als Fien en Milo in het boek, met een glaasje chocomelk
en een kerstkransje. Oeh, dat zou lekker zijn.
KERSTVAKANTIE
Van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 hebben we vakantie.

PROJECT WELKOM
Na de kerstvakantie beginnen we op 6 januari weer aan het nieuwe jaar op de peutergroep. Om er weer even
in te komen werken we dan met het project Welkom. We nemen het dagritme en de regels en afspraken op de
groep nog eens door met de kinderen.
De ouders krijgen hierover informatie tijdens de speciale spelinloop van dinsdag 7 januari en woensdag 8
januari. Dit is weer van 08.35-08.45 uur.
Maar voor het zover is eerst nog een hele fijne vakantie, gezellige feestdagen, en een goede jaarwisseling.

