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Agenda
12 december
18 december
19 december
20 december
20 december
22 december
23 dec t/m 7 jan.

Staking, school is dicht (zwemmen gaat door)
Alle leerlingen een bord, beker en bestek voorzien van naam mee
Kerstdiner van 16.45 – 18.30
Koffie-ochtend voor alle ouders van 8.30 – 10.00
Afscheid meester Edwin
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Kerstvakantie

Juf Patricia vervangt meester Edwin
In november heb ik u gemeld dat meester Edwin per 1 januari 2018 ’t Carrousel zal verlaten.
Er moest dus per 1 januari een vervangende oplossing komen voor meester Edwin in groep
6. Gelukkig hebben wij vervanging kunnen vinden en zal in januari juf Patricia Taams ons
team 3 dagen per week (op maandag, dinsdag en woensdag) versterken. Aanstaande vrijdag
zal juf Patricia kennismaken met de groep 6. Naast juf Patricia zal juf Marianne de andere 2
dagen invullen.

Staken op 12 december
Op dinsdag 12 december staken voor de 2de keer veel leerkrachten uit het basisonderwijs
voor een eerlijk salaris en verlaagde werkdruk.
Stichting OPSPOOR steunt het doel van deze lerarenactie en heeft begrip voor deze 2de
stakingsdag. Daarom zullen ook de leerkrachten van ’t Carrousel op 12 december het werk
neerleggen en over gaan tot staken.
Mocht u gebruik maken van opvang, geeft u dit dan tijdig aan bij de opvangorganisatie van
uw kind(eren)!
Wij hopen ook deze keer op uw begrip!
Namens het team,
Arianne Huizing
(directeur)
Op dinsdag gaat het schoolzwemmen wel door. Ouders van kinderen die hieraan deelnemen
hebben hierover bericht gehad.

Kerst 2017
Sinterklaas is nog maar net vertrokken en de school is al
weer omgetoverd in gezellige kerstsferen. Het duurt nog
even voor we met z’n allen aan tafel gaan. Toch zijn de
voorbereidingen voor het kerstbuffet in volle gang om straks
samen heerlijk te smikkelen en te smullen.

Ter voorbereiding van het kerstdiner geef ik alvast wat
informatie om op de kalender te noteren.
Op maandag 18 december vragen wij uw kind een bord, beker en bestek voorzien van de
naam van uw kind mee naar school te geven en af te geven bij de leerkracht.
Op dinsdag 19 december gaan om 16.45 de deuren van de school open en kunt u uw
kind(eren) naar de klas brengen. Voor de kinderen start om 16.55 een voorstelling en daarna
gaan de kinderen genieten van het lopend buffet in de eigen groep.
Rond de klok van 18.15 biedt ’t Carrousel u een heerlijk warm drankje aan op het plein.
Om 18.30 uur komen de kinderen naar buiten en alleen de ouders van de kleutergroepen
halen de kinderen in de klas op.
Het houdt niet op, want op woensdag 20 december nodigt ‘t Carrousel u uit om vanaf 08.30
uur onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers erbij te genieten
van een muzikaal samenzijn.
Vrijdag 22 december zijn de kinderen vrij!

