Schooljaar 2017-2018

Koerier 8, 20 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:
22 december, 12 uur
8 januari 2018
24 januari 2018
25 januari 2018

Start kerstvakantie
Weer naar school
Studiedag
English Presentation

Geachte ouders en verzorgers,
Kerstspel en kerstdiner
We kijken terug op een geslaagde
kerstperiode. De leerlingen van groep
7 hebben erg hun best gedaan bij de
uitvoering van het kerstspel in de
Waaier.

Het kerstdiner was ook weer helemaal in stijl. De
leerlingen zagen er prachtig uit en het rook
heerlijk in de school naar allerlei gerechtjes. Voor
de ouders was er in de hal een gezellig samenzijn
met een drankje en een hapje.
Bedankt voor alle hulp om dit mogelijk te maken
op school!

Juf Elly
Al vele jaren werkt juf Elly met veel plezier en enthousiasme op onze school maar
onlangs heeft zij aangekondigd te willen stoppen met haar werk in het onderwijs.
Dat vinden we natuurlijk erg jammer maar begrijpen haar besluit om te stoppen en
om samen samen met haar echtgenoot te genieten van de vrije tijd. Zij zal dit

schooljaar gewoon afmaken en aan het einde van het schooljaar afscheid van ons
nemen!

Juf Eline
De komende maanden zult u regelmatig een nieuw gezicht zien in groep 4a: juf
Eline. Zij is een zij-instromer in het beroep van leerkracht basisonderwijs. Via een
speciaal traject volgt zij haar opleiding en zal daarom regelmatig naast juf Bianca in
groep 4a lesgeven. Wij wensen haar veel succes met haar opleiding.

Kerstkaart voor ouderen
Om onze leerlingen bewust te maken van het feit dat ouderen zich soms eenzaam
kunnen voelen, hebben de kinderen uit groep 7 en 8 kerstkaarten verstuurd naar
ouderen. Via het nationaal ouderfonds willen onze kinderen met hun kaarten een
aantal ouderen een fijn gevoel geven met kerst.

Zwemvangnet
Optisport Hilversum zwembad De Lieberg mag in opdracht van de gemeente
Hilversum het zwemvangnet organiseren. Dit zwemvangnet is bedoeld voor alle
kinderen van groep 6, 7 en 8 die nog niet in het bezit zijn van het zwemdiploma A.
Dit zwemvangnet is geheel gratis voor deze kinderen. Deze zwemlessen worden op
woensdagmiddag in zwembad De Lieberg van 13.00 t/m 13.30 uur gegeven en gaan
alle vakanties door. Alleen in de zomervakantie gaan deze zwemlessen niet door.
Er wordt net zolang door gezwommen tot uw kind zijn/haar zwemdiploma A heeft
behaald of dat uw kind naar het middelbare onderwijs gaat.
Vanaf vandaag kunt u het kind / de kinderen zelf komen inschrijven bij het zwembad.
Begin kerstvakantie
Vandaag begint om 12 uur de kerstvakantie. Dit is de laatste koerier van 2017. Het
team van de Augustinusschool wenst iedereen een hele fijne kerstvakantie en een
veilige jaarwisseling!

Volgende Koerier verschijnt op 12 januari 2018

