Nieuwsbrief :

“Schoolbord”

18 december ‘15
Burg. Buyvoetsplein 70
7497 LD Bentelo
0457-292492
www.olvrouwebentelo.nl

Agenda
Datum
19 december
21 december
24 december
25 december
26 december
31 december
1 januari
4 januari

Tijden

17.00 – 18.00

08.30 – 09.00
20.00 – 22.00
6 januari
08.30 – 10.00
20.00 – 21.00
8 januari

Activiteit
Oud papieractie
Begin kerstvakantie
Kerstviering in kerk
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag
Eerst schooldag 2016
Koffieochtend i.v.m. nieuwe jaar
Ouderraadvergadering
Driekoningen
Periodieke hoofdluiscontrole
Informatieavond 1e Communie
Schoolbord 6

Kerstmarkt
Langs deze weg willen we alle vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun
hulp voor, tijdens en na de kerstmarkt. Mede door uw hulp is het weer
een fantastische middag geweest. Behalve de vrijwilligers willen we ook
de organisatie en de ondernemers bedanken die het mogelijk hebben
gemaakt om een kerstmarkt als deze te organiseren voor Bentelo.
De prachtig versierde kraampjes met schitterende uitgestalde
kerstartikelen (deels gemaakt door of met de kinderen), de sfeervolle
muziek, de heerlijke versnaperingen en de levende kerststal maakte het
(ondanks het tegenvallende weer) tot een geweldige gezellige kerstmarkt.
De opbrengst van deze editie komt wederom geheel ten goede aan de
kinderen van onze school. T.z.t. laten we weten waar de opbrengst
definitief aan wordt besteed.
Over twee jaar (waarschijnlijk 17 december 2017) vindt de volgende
Bentelose kerstmarkt weer plaats!
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Kerstviering in de kerk
Op kerstavond, donderdag 24 december, vindt om 17.00 uur een
kerstviering plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk, waarvoor u van harte
wordt uitgenodigd. Tijdens deze gebedsviering wordt het kerstspel
opgevoerd en zal het kinderkoor voor de muzikale ondersteuning zorgen.

Kerstvakantie
Vandaag (vrijdag 18 december) is de laatste schooldag van 2015. Vanaf
zaterdag 19 december ‘15 t/m zondag 3 januari ‘16 is de kerstvakantie.
Op maandag 4 januari ’16 begint de school weer!

Informatieavond 1e Communie
Op woensdagavond 6 januari worden de ouders van de kinderen van
groep 4 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de Eerste
Communie. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Spinnenweb in
school.

Periodieke hoofdluiscontrole
Iedere eerste woensdag na een vakantie vindt de periodieke
hoofdluiscontrole plaats. Op discrete wijze worden alle kinderen op
hoofdluis gecontroleerd. Wij verzoeken u om uw kind(eren) deze ochtend
geen vlechten, haargel e.a. in het haar te doen, omdat dit het controleren
enorm belemmert. Indien er hoofdluis bij uw kind(eren) wordt
geconstateerd, wordt u door de leerkracht ingelicht. De hoofdluiscontrole
vindt plaats op woensdag 6 januari ‘16. Zie ook § 7.10 in onze schoolgids.

Inloopochtend eerste schooldag 2015
Op de eerste schooldag in het nieuwe jaar (maandag 4 januari 2016)
wordt u om 8.30 uur uitgenodigd om elkaar een goed Nieuwjaar te
wensen en om gezamenlijk een kopje koffie/thee te komen drinken in het
Spinnenweb. De kinderen worden in de eigen groep opgevangen om
elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Oud papieractie
Op zaterdag 19 december wordt er weer oud papier ingezameld. De
ouders van Tooske Pierik en Femke Lucas staan ingepland om te
assisteren. Indien u niet kunt assisteren gelieve zelf voor vervanging te
zorgen. De poort van de containers is open van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Als de container vol zit kunt u contact opnemen met dhr. S. ten Siethof
(tel. 0547-292490 of 06-25351609). Voor de volgende inzamelingsactie
(zaterdag 16 januari) staan de ouders van Marjolein Suzanna & Julia
Leferink van ingepland.
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Voor de maanden januari ‘16 t/m juli ‘16 zijn de ouders van de
onderstaande kinderen ingepland:
16 januari
Marjolein Suzanna & Julia Leferink
20 februari
Kim Morsink & Thomas Ottink
19 maart
Lente Ros & Fenne Rottink
16 april
Esri Sueters & Tygo ten Thije
21 mei
Pim Exterkate & Feline Hemmink
18 juni
Elsa Morskieft & Twan Hartegrink
16 juli
Brenna Kleinjan & Famke Versteeg

Gefeliciteerd
Verjaardagen in de periode 18 december t/m 8 januari:
Datum Naam
Groep
18-12
Loïs Blanke
3
22-12
Renske van Burgsteden
2
23-12
Thijs Aalderink
1
26-12
Mart Blom
1
28-12
Femke Lucas
7
30-12
Esri Sueters
7
30-12
Tess Pierik
5
08-01
Luna Blanke
7

Het team van Onze Lieve Vrouweschool wenst
iedereen hele fijne kerstdagen, een voorspoedig
nieuwjaar en een hele prettige vakantie.
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