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Op donderdag 20 december vieren wij Kerst. Alle leerlingen zijn deze middag om
12:00 uur vrij. Iedereen wordt om 17:00 uur weer op school verwacht.
De viering duurt tot ongeveer 18:15 uur. U ontvangt binnenkort een extra nieuwsbrief met meer informatie over onze Kerstviering.

KERSTBAKJES MAKEN
Woensdag 19 december (middag) w orden er w eer kerstbakjes gemaakt
in alle groepen.
Wilt u zelf uw kind(eren) groen, graag op maat geknipt, oase wat al nat is en versiersels meegeven? Hartelijk dank!

GLAZEN POTJES
Paardenmarkt
Op vrijdag 14
december is de
Paardenmarkt. Alle
leerlingen zijn vrij
vanaf 10:30 uur.

Voor de afsluiting van de Kerstviering op ons plein (nadere informatie volgt in de
extra nieuwsbrief Kerst) hebben we dit jaar weer veel glazen potjes (blankglas)
nodig. Wilt u deze nu niet in de glasbak gooien, maar meegeven naar school?
Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

WINTERSPELEN GROEP 1 t/m 4
Op woensdagochtend 19 december van ongeveer 10:30 uur tot 12:00 uur organiseren de buurtsportcoaches Milou en Anouk op ons plein “De Wiekslag Winterspelen” voor groep 1 t/m 4. Op het plein worden diverse spellen uitgezet. Het wordt
een sportieve ochtend. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen sportieve, makkelijk
zittende kleding dragen? Hartelijk dank!

WAXINELICHTJES VERKOOP (ACTIE)
Met alle leerlingen willen we graag waxinelichtjes gaan verkopen. Het is de bedoeling dat iedere leerling vijf zakjes (met 10 waxinelichtjes) verkoopt. De prijs voor
een zakje is 2 euro. De leerlingen krijgen de zakjes deze week (6 of 7 december)
mee naar huis. De actie loopt t/m vrijdag 14 december. Het geld kan worden ingeleverd bij de juf of meester. De opbrengst is voor ons jubileum. De school bestaat namelijk 45 jaar. In het voorjaar gaan we dit met z’n allen vieren. Wat we
precies gaan doen blijft nog een verrassing.

WERKZAAMHEDEN STRATEN RONDOM
SCHOOL
In december 2018 / januari 2019 gaat men starten met werkzaamheden aan de
straten/huizen rond de school. Het betreft o.a. de Spreeuwenstraat, de Meerkolstraat en de Vinkstraat. Dit kan tot overlast lijden, met name parkeren kan
"zoeken" zijn.
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WISSELING VAN DE WACHT BIJ
CENTALE DIRECTIE OPO HvT.
Graag willen we u informeren over het volgende.
Bij de centrale directie van de stichting OPO Hof van Twente zal een aantal personele veranderingen gaan plaatsvinden.
Robert Geerdink en Bert van den Berg hebben te kennen gegeven dat zij gaan
stoppen. Dit na ruim 40 jaar in het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest,
waarvan de laatste 11 jaar als centrale directie van de St. OPO HvT.
Robert zal met pensioen gaan rond de zomervakantie 2019 en Bert begin 2020.
Om een soepele overgang te bewerkstelligen, alsmede de nieuwe bestuurder ook
volledig in zijn bestuurlijke rol te kunnen betrekken bij de voorbereiding van de
nieuwe schoolplannen voor de periode 2019-2023, is er voor gekozen de bestuurswisseling per 1 december te laten plaatsvinden.
Na een uitvoerige sollicitatieprocedure in de afgelopen maanden heeft de Raad
van Toezicht Jasper Kok benoemd tot opvolger van Bert van den Berg.
Jasper is sinds 2000 werkzaam bij onze stichting, eerst als leerkracht op Obs Stedeke, daarna als locatiedirecteur van Obs Deldenerbroek en sinds 2009 locatiedirecteur van Obs Stedeke.
De nadere invulling van alle taken/verantwoordelijkheden binnen de centrale directie en het bestuursbureau zal in 2019 verder worden vastgesteld.
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Zaterdag

8 december

Oud papier

Donderdag

13 december

Spreekuur GGD van 13.00 tot 14.30 uur

Vrijdag

14 december

Paardenmarkt - leerlingen 10.30 uur vrij

Donderdag

20 december

Kerst – leerlingen 12.00 uur vrij, avond
Kerstviering
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Vrijdag

21 december

Maandag

24 december
t/m

Laatste schooldag, leerlingen 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Vrijdag

4 januari

Zaterdag

12 januari

Oud papier

Woensdag

23 januari

Start nationale voorleesdagen

Donderdag

24 januari

Studiedag - alle leerlingen vrij

Vrijdag

1 februari

Einde nationale voorleesdagen

