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1. Opbrengst goede doel: Schoendoosactie
In april 2019 kunnen we een flinke stapel gevulde schoendozen meegeven naar de
weeshuizen in Polen. Er zijn uiteindelijk maar liefst 65 schoendozen ingeleverd.
Hartelijk dank allemaal voor jullie bijdrage(n)! wat zullen de kinderen er blij mee zijn.
Uiteraard plaatsen we t.z.t. een berichtje als de dozen bij het weeshuis zijn
afgeleverd.
2. Sinterklaas
5 December was het eindelijk zover, vol verwachting hebben we er naar uit gekeken.
Sinterklaas en Amerigo kwamen samen met een flinke groep Pieten naar school om
er een gezellige ochtend van te maken samen.
Ook in groep 5 t/m 8 was het een hele happening met al die prachtige surprises. Wat
had iedereen weer zijn best gedaan om voor een mooi cadeau en gedicht te zorgen
voor een klasgenoot. Iets om enorm trots op te zijn!
Dank aan Sinterklaas, alle Pieten en uiteraard de oudervereniging voor deze fijne
Sinterklaasviering!
3. Kerstmarkt
Op donderdag 20 december vindt opnieuw onze kerstmarkt plaats tussen 18:00 uur
en 20:00 uur. De kinderen hebben hard gewerkt aan allerhande creatieve opdrachten
onder leiding van kunstenares juf Margriet en hun eigen leerkrachten. Graag laten zij
u hun eindproducten zien tijdens onze sfeervolle Kerstmarkt. Uiteraard zorgen we er
samen met onze ouderverenging en onze muzikale talenten voor dat het een
sfeervolle avond wordt. Hapjes en drankjes zijn uiteraard ook weer, tegen een zeer
schappelijke prijs, verkrijgbaar.
4. Enquête BuitenSchoolse Opvang (BSO)
In de voorbije weken heeft er een inventarisatie plaatsgevonden m.b.t. de wens /
vraag naar een BSO op onze locatie. Dank aan allen die de enquête hebben
ingevuld.
Uit deze enquête kwam naar voren dat er slechts zeer beperkt animo was voor
opening van een peuterspeelgroep (VVE) op onze school. Wel was er een
behoorlijke vraag naar mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van
buitenschoolse opvang op met name maandag- dinsdag-, donderdag- en zelfs de
vrijdagmiddag. Velen van u hadden behoefte aan vaste momenten voor opvang,
enkelen hadden juist behoefte aan flexibele opvangmogelijkheden. Tot slot hadden
ook enkele ouders interesse in voorschoolse opvang.
Helaas heeft Weeplay ons afgelopen week laten weten dat zij, gezien de drukte met
hun huidige locaties en veranderingen in wetgeving van Kinderopvang vanaf 2019,
op dit moment afzien van het openen van een nieuwe BSO-locatie. Dat is voor ons

uiteraard een enorme tegenvaller. We gaan dan ook zo snel mogelijk op zoek naar
andere BSO-aanbieders, in de hoop alsnog een BuitenSchoolse Opvang op onze
locatie te kunnen realiseren.
Fijne feestdagen
Tot slot willen we u allemaal op de valreep van 2018, fijne
feestdagen toewensen en een gezellige jaarwisseling samen met
iedereen die u lief heeft. Dat het een mooi jaar mag worden voor
ons allemaal!

Data-overzicht
20 december
24 december – 6 januari 2019
7 januari 2019
9 januari
8.30-10u
10 januari
14 januari
8.30-10u
15 januari
18 januari
21 januari
24 januari
30 januari 20.30u
Met vriendelijke groet,
Team basisschool ’t Keuningshöfke

Kerstmarkt (avonduren)
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Inloopspreekuur CJG
Regiegroep ouderbetrokkenheid
Ouderpanel
Bindersdag
Meer informatie volgt nog
Leerlingenraad
Gr. 7 en 8: Herdenking bij
Oorlogsmonument
MR
Oudervereniging

