OBS De Windhoek
KALENDER 2019
➢ 19-12 kerstviering
➢ 20-12 alle kinderen om
12.00 uur vrij!
➢ 23-12 t/m 3-1
kerstvakantie
➢ 06-01 nieuwjaarsborrel
08.30 uur

december 2019
SINTERKLAAS

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest.
Sinterklaas was samen met zijn pieten de hele ochtend aanwezig
bij ons op school. Alle kinderen van groep 1 t/m 8, de oudste
peuters van Eskadee en de juffen en meester hebben genoten van
de fantastische show die de pieten hebben gegeven.
Na de show brachten zij nog een bezoekje aan iedere groep en
kregen de kinderen van groep 1 t/m 4 een cadeautje van
Sinterklaas. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de rest van de
ochtend de surprises bewonderd en opengemaakt.
’s Middags waren er leuke activiteiten die in de groep
plaatsvonden. Wij willen de hulpouders, de ouderraad en de
Sinterklaascommissie heel erg bedanken voor hun inzet.

VERJAARDAGEN
Wij willen alle jarigen van
december (nogmaals) van harte
feliciteren:
Darren (groep 8),
Pepijn (groep 4) en
Caz (groep 3).

KERSTVERHAAL BIJ HET SOVAK
Groep 7/8 heeft woensdag deelgenomen aan de kerstviering van
het SOVAK. De kinderen hadden allemaal een rol gekregen uit het
kerstverhaal en waren hier ook naar gekleed. De kinderen hebben
het verhaal erg goed overgebracht. Heel knap gedaan!

KERSTVIERING
GITAARLES
Na de vakantie is het mogelijk
dat u op dinsdagmiddag een
nieuw gezicht ziet in de school.
Gitaardocent Hilda zal vanaf 7
januari iedere dinsdag na
schooltijd gitaarles geven aan
cursisten in het techniek/muziek
lokaal.

Donderdagavond hebben wij genoten van de kerstviering. Na een
sfeervolle lichtjestocht hebben de kinderen heerlijk gegeten in de
klassen. De kinderen hadden lekkere hapjes gemaakt waar goed
van gesmuld is. Na het diner verzorgden de kinderen een sfeervol
optreden voor u als ouder. Wij hopen dat u net als ons, heeft
genoten van de kerstviering. Wij willen de ouders van de OR en
de kerstcommissie heel erg bedanken voor de organisatie, hun
inzet en alle hulp om onze kerstviering een succes te laten zijn!

FIJNE FEESTDAGEN

WELKOM
In januari start Mea in groep 1.
Wij wensen haar heel veel
speel- en leerplezier toe op
De Windhoek.
Het team van Obs de Windhoek wenst u allemaal hele fijne
kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Wij hopen u allemaal weer te zien op maandag 6 januari.
Geniet van de vakantie!

Met vriendelijke groet, mede namens het team van de
Windhoek
Denise de Koeijer

OBS De Windhoek

Een kleine school met een groot(s) karakter!
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