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Schoolnieuws januari 2023

Kerstvakantie

Vrijdag 23 december begint om 12.00 uur voor iedereen de kerstvakantie.
Maandag 9 januari worden de kinderen weer op school verwacht.

Kerstviering

Op dit moment is er een hoop gezelligheid in de school. De kerstbakjes worden met hulp van veel ouders
gemaakt, de kerstliedjes zijn te horen in de hal en de school is volledig in kerstsfeer. En morgen mogen we
weer met alle kinderen gaan genieten van het kerstdiner op school! Een kerstdiner met zelfgemaakte hapjes
en een hoop gezelligheid. Wat fijn dat iedereen nu eindelijk (weer) een keer mag meemaken hoe leuk het is
om met elkaar, in het donker, het kerstfeest te mogen vieren.

Alle kinderen mogen de zelfgemaakte hapjes rond 16.50 uur in de klas brengen. Uiteraard mag u als ouder
even mee lopen. U kunt dan gelijk even bekijken hoe mooi alles versierd is. Om 17.00 uur willen wij met de
kinderen gaan eten. Ouders zijn dan vanaf 18.00/18.15 uur weer welkom op het plein om het jaar samen af
te sluiten. Er staat een drankje klaar!

Leest u de informatiebrief over de kerst nog een keer goed door?
Daarin staat de planning voor morgen goed beschreven.

Mocht u, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om de kosten voor het kerstbuffet te betalen, dan kunt u
dit declareren bij Heidi en/of de leerkracht.

Overige activiteiten
Januari:
9 januari -Eerste schooldag na de kerstvakantie
11 januari -Hoofluiscontrole
12 januari -Voorlichting Halt groep 8
20,27 januari -Creatief circuit gr 5-8
(en 3 feb)
25 januari -Nationale voorleesdagen (start)

Februari
6 februari -OR vergadering
7 februari -MR vergadering
8 februari -Studiedag, alle kinderen zijn de hele dag vrij
21 februari -GMR vergadering
23 februari -Rapport mee
25 februari -Start voorjaarsvakantie

Het team, de OR en de MR van de Heuvelschool wenst iedereen een hele fijne vakantie,
prettige feestdagen en een heel gelukkig en vooral gezond 2023!!
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