Sinterklaasfeest succesvol!
Wat werd de feestdag met Sinterklaas
spannend, zeg! Sinterklaas was erg laat op
school gekomen, want hij was met de skeelers
gevallen.
Gelukkig kreeg hij hulp van een verpleegkundige
en de politie. We hebben liedjes gezongen en
gezellige spelletjes gedaan. De kinderen van de
bovenbouwgroepen hadden een surprise
gemaakt. Er waren prachtige werkstukken met
leuke verhalen.
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Alle hulpouders, in het bijzonder de dames van
de Activiteitencommissie, worden bedankt voor
de hulp!

Herinrichting
Schoolplein BP
Stakingsdag

Wendy bedankt
Wendy Koeman heeft vele jaren op ’t Nokkenwiel (m.n. Maasplein) gewerkt. Nog een
paar weken, want na de kerstvakantie zal Wendy in Rotterdam werkzaam zijn. Haar
laatste werkdag is donderdag 21 december. Zij heeft vele taken goed uitgevoerd,
vooral kleuters begeleidt en andere activiteiten georganiseerd. Dat is van grote
waarde geweest. We wensen haar veel succes!

Kerstviering
We schakelen meteen van de Sint
naar de Kerstman. De school is al
gezellig in
kerstsfeer versierd en verschillende
activiteiten worden gedaan. Dit wordt
allemaal door veel hulpouders
gerealiseerd. U heeft onlangs
informatie ontvangen over de
kerstmaaltijd van woensdag 20
december a.s. Het programma start
vanaf 17.15 uur. We beginnen dan
met liedjes zingen. Wilt u uw kind om
19:00 uur binnen komen ophalen?
Kerstvakantie 2017
De kerstvakantie begint op vrijdag 22
december 2017. De kinderen zijn dan
hele dag vrij. Het team gebruikt deze
dag om de lokalen van het Maasplein
van nieuw meubilair te voorzien.
Schoolplein Boerenpad herinrichten
De eisen ten aan aanzien van veiligheid voor peuters zijn strenger dan voor kinderen
in de leeftijd op de basisschool. Er is een apart deel voor de peuters van Wasko
gerealiseerd. Zij krijgen nog een speelhuisje, waarvoor onze tafeltennistafel en
schommel zullen worden verplaatst. De kinderen van onze school kunnen ook spelen
op het deel van de peuters.

Staking dinsdag 12 december 2017
Het team zal dinsdag 12 december a.s. staken, hetgeen betekent dat de kinderen
geen onderwijs zullen krijgen. U heeft afgelopen woensdag 6 december reeds een
mail hierover ontvangen. Het team maakt gebruik van het stakingsrecht, maar
realiseert zich dat het bij ouders/verzorgers tot een opvangprobleem kan leiden.
Excuus voor het ongemak.

Agenda
Stakingsdag
dinsdag
12 december
Kerstmaaltijd
woensdag
20 december
22 december tot en
met 7 januari
kerstvakantie

