Schooljaar 2017-2018

Koerier 7, 8 december 2017

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl
e-mail medezeggenschapsraad: m.egberts@augustinusschool.nl

Agenda:
11 december om 19.30 uur
In de week van 11 december
20 december
21 december
22 december, 12 uur

Versieravond Kerstmis
Adviesgesprekken groep 8
Kerstmusical
Kerstdiner
Start kerstvakantie

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Jonah. We wensen je een gezellige tijd op de Augustinusschool!
Sinterklaasfeest

Sinterklaas en drie Pietermannen hebben op 5 december de school bezocht.
Sinterklaas heeft het milieu hoog in het vaandel staan en kwam daarom per bakfiets
naar school. Het was een gezellige dag waarop Sinterklaas alle groepen heeft
bezocht en voor ieder kind een klein cadeautje heeft meegebracht. De hogere
klassen maakten leuke surprises voor elkaar.
Staking op 12 december
Op dinsdag 12 december zal een groot aantal leerkrachten van onze school
deelnemen aan de landelijke staking. De school is die dag gesloten. Slechts voor een
zeer beperkt aantal leerlingen is noodopvang.

Kerstmis
Sinterklaas is nog maar net het land uit en de aankondigingen voor het kerstfeest
komen er al aan. Hier een aantal zaken op een rij.

Ø Maandagavond 11 december gaan we
de school in een gezellige kerstsfeer
brengen. Het versieren start om 19.30
uur. Hulp is daarbij van harte welkom!
Ø ‘Kerstvertelling Opa Knoest’ is de titel
van het kerstspel dat groep 7 op
woensdag 20 december gaat opvoeren
voor de hele school. Leerlingen zijn hard
aan het oefenen en iedereen heeft er zin
in!
Ø Donderdag 21 december is ons kerstdiner, van 17.30 - 18.45 uur. Iedere
leerling neemt van thuis een gerechtje mee voor dit kerstdiner op school. Bij
de klas van uw kind hangt vanaf woensdag 13 december om 12 uur, de
intekenlijst met meerdere gerechten. Hieruit kunt u kiezen en daarvoor
inschrijven. Donderdagochtend moeten alle leerlingen hun bord en bestek
meenemen naar school. Het zelfgemaakte gerecht kunt u ’s avonds bij
binnenkomst afgeven in de klas van uw kind.
Ø Tijdens het kinderdiner in de groepen is er voor de ouders vanaf 17.45 uur in
de hal van het hoofdgebouw, een gezellig samenzijn onder het genot van
een drankje en een hapje. U bent van harte welkom!
Ø Vrijdag 22 december is er school tot 12 uur en begint de kerstvakantie.
Stagiaire
Vorige week is Linda van Deventer gestart met haar afstudeerstage op de
Augustinusschool. Zij zal de komende maanden meerdere dagen op school
aanwezig zijn om te werken aan haar onderzoek. Rond februari zal ze als stagiaireleerkracht aan de slag gaan in groep 1-2c. De groepsleerkrachten zullen in deze
periode de studenten begeleiden en extra aandacht gaan besteden aan groepjes
kinderen die extra hulp en of extra uitdaging nodig hebben. Wij wensen Linda een
fijne en leerzame tijd op de Augustinusschool.

Volgende Koerier verschijnt op 20 december 2017

