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Kerstvakantie
e
1 Schooldag van het jaar 2017
e
2 termijn betaling Vrijwillige ouderbijdrage.
Start project Vroeger (Prehistorie, Grieken en Romeinen)
Start citoafname alle groepen.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:
 Terugblik
 Kerstviering
 Nieuwe leerkracht

Beste ouders/verzorgers,
Terugblik op 2016:
Het jaar 2016 ligt bijna achter ons. Een bewogen jaar met heel veel hoogte punten voor onze school.
Wij kijken in volle tevredenheid terug op het jaar 2016.
In het afgelopen jaar werd ons gebouw aan de Max Planckstraat opgeleverd en in mei zijn wij verhuisd naar dit
prachtige, lichte gebouw. Wat een heerlijkheid om de dagen met elkaar hier door te brengen en te zien hoe
kinderen zich ontwikkelen. Zaten wij in juni nog met 34 kinderen en 10 medewerkers in het gebouw, nu zijn er
88 leerlingen, staan er nog eens 23 kinderen ingeschreven en is het personeelsbestand uitgegroeid tot 16
medewerkers. (school en kinderopvang)
Op zaterdag 29 oktober hebben wij een geweldig openingsfeest gevierd met alle kinderen, ouders en
belangstellenden.
Ook de ouderraad is gegroeid en er is inmiddels een Medezeggenschapsraad gestart.
Wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet en hebben er enorm veel zin in om de school verder te
ontwikkelen en uit te bouwen.

Kerstviering:
De afgelopen week hebben wij met veel plezier het kerstfeest gevierd. Op dinsdag hebben wij met de hele
school voor elkaar opgetreden en op donderdagavond hebben wij met elkaar het kerstdiner genuttigd in de
centrale ruimte. Wij denken niet dat wij volgend jaar nog met z’n allen in deze ruimte passen en hebben
daarom extra genoten van deze unieke gelegenheid.
Wij hadden het feest niet kunnen vieren zonder uw bijdrage. Er waren weer heerlijke gerechten gemaakt en
willen alle ouders die hebben meegeholpen aan dit feest dan ook hartelijk bedanken!

Nieuwe Leerkracht groep Neptunus: (Op herhaling)
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Vanaf 9 januari 2017 komt juf Anne-Charlotte Lansmig ons team versterken. Op de donderdag zal zij groep
Neptunus les gaan geven. Juf Marcelien zal zich n.l. vanaf januari volledig op haar IB taken richten. Juf Lianne is
aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Anne-Charlotte was de afgelopen maanden op donderdag aanwezig in groep Jupiter om ondersteuning te
bieden aan deze groep. Wij zijn haar daar erg dankbaar voor.
Juf Marcelien zal op vaste tijden in de week aan kleine groepen van groep Jupiter en Neptunus instructie geven.
Wij zijn erg blij dat Anne-Charlotte, de moeder van Yob uit groep Mars, ons team komt versterken.

Nieuw Project:
Op 16 januari starten wij met het project Vroeger (Prehistorie, Grieken en Romeinen). We starten een weekje
later dan in het jaaroverzicht staat aangegeven.

Met vriendelijke groet,

Team Het Universum.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u 26 januari 2017.
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