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Korte nieuwsbrief
Deze week ontvangt u een nieuwsbrief ‘light’.
Volgende week ontvangt u de laatste nieuwsbrief
van 2017!
Overlijden moeder juf Pietje
Een verdrietig familiebericht.
Afgelopen zondag is de moeder van juf Pietje
overleden. We hebben namens het schoolteam en
ouders via een kaart laten weten dat we met haar
meeleven en wensen haar en haar familie veel
sterkte met het verlies van hun moeder & /oma.

VAN DE OUDERRAAD

Agenda december 2017
15-12 Oud papier
18-12 Informatieavond Voortgezet Onderwijs (alleen
voor ouders van groep 8 leerlingen)
21-12 17.00 uur Kerstdiner
22-12 Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrijdag

25-12 t/m 5-1 2018 Kerstvakantie!!

OUDPAPIER ACTIE.

Nee ik kan niet, want……. is zo 2016, het is nu Ja dus, hoe laat moet ik er zijn?
Onze groep oud papier vrijwilligers wordt steeds smaller en het papier stapelt zich op.
Deze oproep is voor iedereen die a.s. vrijdagavond niks te doen heeft en voor alle ouders die worden
verwacht volgens de aangekondigde lijst in de nieuwsbrief.
De tijd van aanvang is om 18.30 uur, lukt dat niet? Geef het altijd even door!
We betrekken als Dorpsschool zijnde een groot gebied in Wolvega (van Heerenveenweg tot Kruistraat)
en dat vergt veel tijd om alle straten te doorlopen, echter als alle routes vanaf het begin bezet zijn dan zal
dat direct resulteren in een acceptabele eindtijd. Maar doordat er nu ouders stelselmatig wegblijven is de
basisploeg genoodzaakt meerdere routes te rijden. Dat gaat ten koste de vrijwilligers die elke actie
aanwezig zijn.
In de nieuwsbrief staat precies wie er verwacht wordt op vrijdagavond, dus dat kan geen verrassing zijn
voor een ieder. Er wordt op u gerekend!
Voor degene die een auto ter beschikking stellen wordt een vergoeding verstrekt voor de
brandstofkosten.
Tot ziens op 15 december.

Voor 15 december staan de ouders van de volgende kinderen op de lijst:
Justin Veldhuizen

Ha-My Nguyen

Diar Ifzaren

Jessica Brandsma

Janou en Keano Spruijt

Simone Huitema

Bilal en Sarah El-Khalaf

Zain Dridi

Delco Bakker

Demi Keuning

Jurjen en Rinse Maat
Niet alleen de bovenstaande ouders zijn welkom, elke ouder is welkom. Hoe meer helpende handen, hoe eerder
de klus is geklaard.

Doet u mee, dan wordt u verwacht op de verzamelplaats: parkeerterrein van F.C. Wolvega. Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op school met een hapje en een drankje. Wij danken u bij voorbaat voor de
medewerking.

