Week 51
Belangrijke data
December
21 december
22 december
22 december
22 december
Januari
08 januari
11 januari
12 januari
17 januari
18 januari
24 januari
30 januari
Februari
02 februari

2017-2018

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
Opening van het nieuwe kalenderjaar 2018 om 09.00 uur
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)

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 school verwacht
18.00 uur een lekker warm drankje/hapje door de leden van de Ouderraad aangeboden
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).

Route kerstviering 21 december
Op donderdag 21 december hebben wij kerstfeest op school. Op het Johannes Fontanus
College is op dezelfde avond het gala voor de eindexamenklassen. De kinderen van het
JFC komen met auto’s naar school. Zij gaan bij de ingang bij van den Hoorn naar binnen en
verlaten via de Bloemendaallaan weer het terrein van het JFC richting de Wethouder
Zandbergenlaan. Dit betekent dat het parkeerterrein voor de school op de Bloemendaallaan
vrij is voor ons en dat het eerste gedeelte van de Bloemendaallaan niet gebruikt wordt door het JFC. Het advies is
om de Meester Troelstralaan te vermijden en via een andere weg naar school te komen.
Donderdagmiddag 21 december: Tuttenbellenmiddag
Op donderdag 21 december is het weer zover: de jaarlijkse tuttenbellenmiddag. De dames, maar jongens mogen
ook, van groep 4 t/m 8 gaan met elkaar nagels lakken, haren mooi maken en make up uitproberen. Dit alles voor de
kerstviering ’s avonds. De meiden mogen hun make up spullen meenemen en gebruiken hun eigen haarborstels.
Mocht je als ouder het leuk vinden om te helpen, je bent van harte welkom. We starten om 13.45 uur en eindigen om
14.45 uur. Kinderen die niet gaan tuttenbellen kunnen bouwen en electrische apparatuur demonteren.
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Ateliers
In het nieuwe jaar gaan we op drie vrijdagmiddagen, 26 januari, 2 februari en 9 februari, met de kinderen van de
midden- en bovenbouw werken in ateliers. In de ateliers kunnen de kinderen zich bezighouden met heel andere
kennis en vaardigheden dan gebruikelijk. De kinderen moeten vooraf inschrijven voor een atelier. Deze ateliers zijn
er:
• Schaken
• Yoga/dans
• Koken
• Robotica
• Haken/breien
• Figuurzagen
• Trampoline springen
Voor het haken/breien, koken, robotica en figuurzagen zoeken we nog ouders die de kinderen drie vrijdagmiddagen
kunnen helpen. Voor dans zoeken we op vrijdag 26 januari nog iemand. Als je het leuk vindt om te helpen kun je je
melden bij Tamara of Eugène. Heb je nog vragen dan horen we dat graag.
Waxinelichtjes met batterij voor de bovenbouw
Afgelopen woensdagmorgen hebben we geknutseld voor de kerst. Een van de opdrachten was een houder te
maken voor een waxinelichtje. Dit willen we graag gebruiken met het kerstdiner. Daarom vragen wij aan de kinderen
van de bovenbouw om een waxinelichtje met batterij mee te nemen.
Vlog bovenbouw
Sinds dit schooljaar zijn wij in de bovenbouw bezig met diverse vormen van presenteren.
Afgelopen vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 7 en 8 bezig geweest met het maken van een presentatie over
kerstviering in andere landen. Dit keer hebben zij er een “vlog” van gemaakt. Dit filmpje mogen ze sturen naar
tamara@zandbergschool.nl. Dan gaan we a.s. vrijdagmorgen in de klas kijken hoe ze kerst in andere Europese
landen vieren. Mocht het niet lukken met verzenden, neem dan even contact met mij op.
Uitnodiging Marnix College Ede leerlingen groep 8
Vanuit het Marnix College in Ede is de uitnodiging gekomen om, wanneer je dit wilt, een dagje mee te kunnen lopen
met een klas. Wanneer je kind hiervoor interesse heeft, kan je contact opnemen met w.vink@marnixcollege.nl.
Op woensdag 17 januari wordt er op het Marnix College een Ik Kom Kijken middag (minilesjes) over het thema
Kunst (muziek, beeldende vorming en TPE = theater- en podiumexpressie) gegeven. Voor verdere informatie kan jij
kijken op www.ikkomkijken.nl
Op vrijdag 2 februari is er Open Huis van 16.00 tot 21.00 uur
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Schoolfotograaf
Op donderdag 11 januari 2018 bezoekt de schoolfotograaf onze school om individuele en groepsfoto's te maken.
Broertjes en zusjes gaan ook samen op de foto.
Nog niet schoolgaande broertjes/zusjes kunnen ook samen met hun oudere broer/zus op de foto.
Hiervoor is vanaf 11.45-12.00 uur tijd gereserveerd.
Je moet dus echt om 11.45 uur aanwezig zijn, want de fotograaf hanteert een strak tijdsschema!
De foto's worden in de kleutergymzaal gemaakt, maar je kunt wachten in de hal totdat je kinderen aan de beurt zijn.
Het is voor jullie fijn om te weten dat de fotograaf dit jaar een wit/grijze houten achtergrond zal gebruiken bij de
portretfoto's.
Er wordt ook een speciale afscheidsfoto gemaakt van de leerlingen van groep 8, hiervoor hebben zij allemaal een wit
T-shirt nodig.
De complete afhandeling van de schoolfotografie loopt daarna via internet. Jullie krijgen van ons een persoonlijke
inlogcode en regelen met Foto Verreijt het bestellen en de betaling van de gekozen foto's. Je krijgt ze dan
automatisch thuisgestuurd.
Mocht je nog vragen hebben hoor ik dat graag. (Nanke)

Musical Jip en Janneke
Het duurt nog wel een aantal weken voordat het zover is maar we willen toch je
aandacht vast vragen voor de musical die de onderbouw op gaat voeren. Dit jaar
vindt het plaats op woensdagavond 7 februari.
Het vergt natuurlijk veel voorbereiding en daarom willen we vragen of je mee wilt
helpen met het maken van het decor en allerlei attributen. Is het moeilijk? Moet
je er handig voor zijn? Nee hoor. Is het gezellig om met elkaar bezig te zijn? Ja!!
Lijkt het je leuk, meld je dan aan bij Nanke of Marjo.
Na de kerstvakantie gaan we beginnen en volgt verdere informatie.
Oh ja, we zijn nog op zoek naar witte lakens….
Vakantierooster 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Koningsdag
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
27-04-2018
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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