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Week 49 02 december 2019 

De jarigen van de komende week 

 

Femke 8 

Fien 4 

Bo 8 

Teun 7 

Saffia 5 

Linette 10 

 

Juf Marianne 
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Welkom Sint en Piet 
Aanstaande donderdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op school.  

U mag als de school begint in de gangen en de zaal staan om Sint en de Pieten toe te zingen. 
Wilt u er wel op letten dat de kinderen vooraan staan? 

Wij gaan de hele dag een gezellig Sinterklaasfeest vieren.  
Hierbij wensen we ook alle kinderen en ouders een gezellige pakjesavond! 

 
 
 

Metamorfose kerst 
Op 6 december wordt de Sinterklaasversiering om 10.30 uur weer opgeruimd.  

Komt u even helpen? 
 

Op maandag 9 december willen we de school weer omtoveren in Kerstsfeer.  
Komt u dan ook even helpen om 19.30 uur? Vele handen maken licht werk! 

Bij iedere klas hangt een inschrijflijst waarop u kunt intekenen. 
De koffie en thee met iets lekkers staat weer klaar! 

De kinderen zullen het erg waarderen als alles er weer mooi uit ziet! 
 

Vrijdagochtend 20 december willen we alle kerstversiering weer gaan opruimen.  
Komt u dan ook even helpen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Passend onderwijs 
Afgelopen woensdag zijn er een aantal mensen van het Ministerie van VWS en OCW bij ons op school 

geweest om met ons in gesprek te gaan over de samenwerking met de groepen van Lichtenbeek.  
Ze waren erg benieuwd hoe wij vorm geven aan passend onderwijs door de kinderen van Lichtenbeek te 

laten integreren met onze kinderen. Ze hebben ook even een kijkje in de groepen genomen. 
Ze waren bijzonder enthousiast over hoe wij hier werken. Een unieke samenwerking voor Nederland! 

We mogen dus met recht trots zijn op wat we hier samen hebben neergezet! 
 

Linda van Raaij, teamleider van de groepen van Lichtenbeek, Els Leenders en Marloes Boermans, moeder 
van Julie die bij de Vlinders zit, hebben een interview gegeven over de samenwerking.  

Dit verschijnt in een artikel in een digitale nieuwsbrief van het Ministerie van VWS.  
Zodra het verschijnt zullen wij een link in het Esdoornblaadje zetten. 

 

Bijlage 
 Agenda MR 

 


