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Maandag 17 december 2018

GGD screening groep 2 en 7

Donderdagmiddag 20 december 2018

Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij!

Donderdagavond 20 december 2018

Kerstdiner 17.00-18.30uur

Vrijdagmiddag 21 december 2018

Alle kinderen vrij!

Maandag 24 december 2018 t/m
vrijdag 4 januari 2019

Kerstvakantie

Welkom, Sint en pieten!

Sinterklaas is vanochtend aangekomen in een sloep. De
boot van de Sint was onderweg stuk gegaan, midden
op het meer. De Pieten konden hem niet meer
repareren en Sint ook niet. Maar Sint had gelukkig wel
het telefoonnummer van Jachtbouw de Groot in Foxhol.
Dat was dus snel geregeld. Jeroen van Jachtbouw de
Groot is onmiddellijk met
een trailer naar het
meer gegaan en heeft
Sint en de boot gelukkig
daar uit het water
gehaald. Dus daardoor
kon het feest bij ons tóch
doorgaan. Fijn dat u er
weer was, Sint en pieten!
Het was een geslaagde
ochtend!
Een zorgelijk bericht van luisterpiet…
Sinterklaas is weer in het land en de luisterpieten staan
overal. Zo ook in Foxhol. Daar vingen zij op dat ouders
vragen hadden over de vrijwillige ouderbijdrage. Zou
deze verhoogd zijn omdat sommige ouders niet
meebetalen aan de activiteiten? Omdat sommige
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen?
Daarop is ons antwoord heel simpel: Nee. Dit zou niet
eerlijk zijn ten opzichte van alle ouders die wel
betalen.

De reden dat de ouderbijdrage verhoogd is, (En dit
gebeurt
met
instemming
van
de
Medezeggenschapsraad) is dat alles duurder wordt.
Flessen ranja, servertjes, bekertjes etc. Alles wordt
duurder. Er is al jaren geen verhoging meer
doorgevoerd. Wij zijn maar een kleine school, maar
proberen wel altijd de activiteiten leuk aan te kleden.
Denk nog eens terug aan de laatste schooldag. Toen
kregen alle kinderen drinken, popcorn en een broodje
knakworst. Een deel hiervan is gesponsord, maar een
deel werd ook betaald uit de vrijwillige
ouderbijdrage.
De OR hoopt dat u de verhoging begrijpt. En wij hopen
ook dat alle ouders hun steentje willen bijdragen aan
deze activiteiten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u
contact opnemen met Kim de Jong (voorzitter OR)
kimdejong2011@gmail.com Mocht u alle informatie
niet meer kunnen vinden, dan hebben we nogmaals het
IBAN voor u. Vrijwillige ouderbijdrage: € 27,50 IBAN:
NL52 RABO 032 91 82 781 t.n.v. penningmeester
W.A. Scholtenschool. Vergeet niet om de naam van uw
kind er even bij te zetten.
Onze voorleeskampioen
Danujan is uitgeroepen
tot
onze
voorleeskampioen
2018-2019.
Het voorlees-niveau was
dit jaar erg hoog; onze
complimenten voor álle
deelnemers!
Danujan is nu door naar
de volgende ronde en zal
onze
school
verder
vertegenwoordigen.
Succes Danujan, we hebben alle vertrouwen in je!

GGD groep 2 en 7
Op 17 december komt de GGD voor groep 2 en 7. U
hoeft daar niet bij te zijn als ouder. Wel moet u het
toestemmingsformulier invullen. U krijgt hierover thuis
bericht per email met een inlogcode.
Wilt u dit alstublieft voor 17 december invullen en
opsturen.
Alvast bedankt!
De tovertuin heeft ruimte voor
nieuwe peuters!
Er zijn nog nieuwe peuters welkom op
peuteropvang ”de Tovertuin”

We toveren steeds weer nieuwe dingen uit de
schatkast, liedjes, boekjes, spelletjes en nog veel meer.
We maken samen veel plezier en spelenderwijs leren
we om met andere kinderen om te gaan en stimuleren
zo de ontwikkeling van uw kind.
Kent u nog peuters, noem de Tovertuin en meldt u aan.
Voor
informatie
kunt
u
terecht
bij
www.kinderopvangkaka.nl / tel.: 0512-700240. U kunt
zich per mail aanmelden. U kunt natuurlijk ook eens
langskomen om te kijken. We zijn er op maandag t/m
donderdagmorgen van 8.30-11.15/Tel.06 23729880

Kerst Kids Event

Vrijdag 14-12-2018
Kerst Kids Event
Van 16:00 tot 19:00 uur zal er een kerst kids event
plaats vinden in en voor het MFC van Foxhol.
Voor wie:
Alle kinderen uit Foxhol met hun papa, mama, opa,
oma of wie het leuk vinden om mee te gaan.
Programma:
16:00 Opwachting kerstman
16:15 Rondje met de kerstman
16:30 Gezamenlijke ontsteking van de
kerstboomverlichting
Hierna barst het los van de activiteiten zoals:
- Kerstbal versieren
- Kerststukjes maken
- Broodje bakken boven het vuur
- Spelletjes spelen
- Kniepertjes bakken
- Schminken
- Chocolade melk drinken
- Soepje eten
Om mee te mogen doen met de activiteiten zal er op
14-12-18 op school een stempelkaart uitgedeeld
worden, met deze stempelkaart kan uw kind
deelnemen aan de activiteiten.
Op 26-11-2018 zijn er in de klassen kleurplaten
uitgedeeld. Deze kleurplaten kunnen worden
ingeleverd tot 10-12-2018 bij de klabbe, zorg ervoor
dat de naam van uw kind en groep op de kleurplaat
staat. Op vrijdag 14-12-2018 zal de winnaar van de
kleurplaten wedstrijd bekend worden gemaakt en een
prijsje mee naar huis krijgen.
Voor de kinderen is alles gratis!
Volwassenen kunnen tegen een kleine bijdrage een
versnapering of drinken kopen.
Neem uw kind mee naar dit event en maak er een
gezellig feestje van!

