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Belangrijke data
December
11 december
12 december
13 december
21 december
22 december
22 december
22 december
Januari
11 januari
12 januari
17 januari
18 januari
24 januari
30 januari
Februari
02 februari

Start van de Leerlingenraad
De school is dicht ivm landelijke staking basisonderwijs
Muziek-dans-instrumenten o.l.v. Yentel (muziek pedagoog) onder- en middenbouw (3)
Kerstdiner met alle kinderen; zie de brief op maandag en hieronder.
Afscheid van Ilona met alle kinderen van 11.00 -11.30 uur
Muziek-dans-instrumenten o.l.v. Yentel (muziek pedagoog) onder- en middenbouw (4)
Kinderen zijn ’s middags allemaal vrij
Schoolfotograaf (Let op: Op verzoek is deze datum gewijzigd.)
slackline (lopen op het slappe koord) groep 5 en 6
Informatiedag Marnix college te Ede. Aanvang 19.30 uur. (www.marnixcollege.nl)
Ouderkring Onderbouw
Voorlichting 2-talig onderwijs Marnix college. Aanvang 19.30 uur. (www.marnixcollege.nl)
Groep 8 bezoekt De Meerwaarde
Open Huis Marnixcollege 16.00 – 21.00 uur. (www.marnixcollege.nl)

Dag Sinterklaas, tot volgend jaar!
De Sint heeft onze school bezocht op 5 december met zijn Pieten en het was een hele gezellige dag. We willen alle
ouders bedanken die geholpen hebben met het versieren van de gymzaal, het zag er prachtig uit. Natuurlijk ook
onze dank aan de leden van de ouderraad die druk zijn geweest met de voorbereidingen en de uitvoering van het
feest. Er zijn deze dag ook foto’s gemaakt en deze kun je vinden op de website van de Zandberg onder het kopje
“Activiteiten”.
Afscheid van Ilona
Alle minder leuke gebeurtenissen hebben ook positieve kanten. Per 01 januari 2018 heeft Ilona een full-time baan
gevonden als ondewijsassistent. Ze wilde al heel lang een full-time job. Helaas kunnen we na 2,5 jaar dat niet
aanbieden. Jammer voor ons, leuk voor Ilona. Met alle kinderen nemen we 22 december afscheid van haar.
We hebben een opvolger gevonden: Diliane. Na kerstvakantie start zij en zal zich voorstellen.
Winter op komst?
Ook als het koud is, speelt de onderbouw regelmatig buiten. Het komt nogal eens voor dat de kinderen geen
handschoenen bij zich hebben en dat zorgt voor koude handen! Wil je checken of je kind elke dag handschoenen of
wanten bij zich heeft? Tip: maak ze vast aan een touwtje en doe dit door de mouwen.
Lekker buiten spelen vinden we erg belangrijk voor kinderen.
Kerstfeest op de Zandberg
Maandag krijgen de kinderen een brief met strookje mee. Alle info staat er uitgebreider in. Alvast een paar data:
- woensdag 20 december: Bord, beker en bestek in een tas. Alles voorzien van naam!
- donderdag 21 december
17.30 uur worden de kinderen op schol verwacht
18.00 uur een lekker warm drankje/hapje door de leden van de Ouderraad aangebdoen
18.35 uur alle kinderen treden op in de hal
18.45 uur alle kinderen gaan naar huis
Lees voor verdere details de brief die je maandag via je kind ontvangt (met strookje).
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Staking 12 december
Elke week (2 weken) hebben we de staking aangekondigd. De staking is nu door alle bonden definitef uitgeroepen.
De school is op dinsdag 12 december gesloten.
Leerlingenraad van start
In de Leerlingenraad zijn gekozen na spannende verkiezingen: Florim, Aleah, Romaissa, Gwen, Sabine, Florina,
Sara Lyn, Anass. Komende maandag starten we met een eerste bijeenkomst. Petra (ouder/OR-lid) zal de Raad
ondersteunen.

Vakantierooster 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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22-12-2017 vanaf 11.45 uur t/m 05-01-2018
26-2-2018 t/m 2-3-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
13-07-2018 t/m 24-08-2018
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