Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……

Adres:

Telefoon:
E-mail:
Site:

Lijsterstraat 6
Postbus 260
8470 AG Wolvega
0561-614664
info@dorpsschoolwolvega.nl
www.dorpsschoolwolvega.nl

NIEUWSBRIEF Schooljaar 2017-2018
nummer 11, 21 december 2017

Kerstvakantie
Morgen, op vrijdag 22 december, sluit de school haar
deuren om 12:00 u.
We wensen iedereen fijne feestdagen, een goed (en
veilig) uiteinde van het jaar en alvast een goed begin
van 2018!
Afwezig en vervanging:
Juf Irma zal de komende periode niet op school zijn. In
verband met problemen met haar gezondheid zal zij
binnenkort behandeld gaan worden in het ziekenhuis
en zal na de kerstvakantie niet naar school komen. Het
is op dit ogenblijk niet duidelijk hoe lang het herstel
van juf Irma gaat duren en wanneer ze terug komt
naar school. Wij wensen juf Irma veel sterkte.
Vanwege de afwezigheid van juf Irma zal vanaf januari
een nieuwe leerkracht op onze school komen werken.
Het gaat om juf Harriët van der Velden uit Veenhuizen.
Omdat we ook intern wat gaan veranderen, melden
we later de werkdagen van juf Harriët. Welkom op de
Dorpsschool, juf Harriët!
De ouders van de groepen waar we wat gaan
veranderen krijgen allen een brief met uitleg van de
nieuwe situatie.
Schaatsen en kerstworkshops:
Bij deze nieuwsbrief sturen we informatie mee over
gratis schaatsles en kerstworkshops.

DANKDANKDANK
Het schoolteam bedankt allen die zich het afgelopen
jaar, op welke wijze dan ook, hebben ingezet voor de
school en de leerlingen.

Nieuwjaarsontvangst
Op maandag 8 januari beginnen we weer om 08:30
uur, met een nieuwjaarsontvangst voor leerlingen en
ouders. U bent daarvoor van harte uitgenodigd!
Schoolkrant
Ook dit jaar hebben de leerlingen (en enkele ouders)
hun best gedaan voor de kerst-schoolkrant. Het is
weer een aantrekkelijk lees- en kijkblad geworden.
Veel plezier er mee!
Agenda december 2017
22-12 Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrijdag

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

