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Beste ouders,
Welkom terug op school! De eerste week zit er weer op. Een week waarin we genoten hebben van ons nieuwe meubilair.
Nieuwe materialen zijn altijd fijn, en helemaal wanneer het zoiets essentieels is als tafels en stoelen waar kinderen dagelijks
een groot deel van de dag gebruik van maken. Natuurlijk is het hier en daar nog even wennen zonder korfje en met verstelbare
voetensteuntjes maar vooralsnog zijn we erg blij met wat we gekozen hebben.

Kalender
Maandag 14 januari
De gehele maand
januari
18 januari t/m 3 maart
Maandag 4 maart

Schoonmaakmiddag
Cito-toetsen
Voorjaarsvakantie
Kanjerstudiedag (kinderen vrij)

Bedankt!
Vanaf deze plek willen we alle ouders bedanken die ons geholpen hebben met het naar buiten
brengen van het oude meubilair. Dit waren vaders van Ruth en Silvan, de moeders van JJ, Adil en
Maryam, Rayn, Rosalie, Lize, Vito, Mohammed Amin en Tasnim en de opa van Sahail. Groot applaus
voor hen want wát is er hard gewerkt om alles in de vrachtwagen te krijgen. Tot na schooltijd zijn zij
bezig geweest om de school leeg te krijgen. Ook een heel aantal leerlingen heeft flink gesjouwd. We
zijn ontzettend blij met al deze hulp, want zonder was het een onmogelijke klus geworden. De
meubels krijgen nu een nieuwe bestemming in Hongarije. Het is fijn dat we zo ook nog iets goed
kunnen doen met wat wij niet meer gebruiken.

Actie voor de Voedselbank
Voor de Kerstvakantie hielden we een actie van de Voedselbank. Het was bijna twee keer zoveel als het aantal kratten dat de
Voedselbank vooraf had geleverd. We waren erg blij met deze enorme opbrengst, en de voedselbank natuurlijk ook. Namens
hen willen we u dan ook allemaal bedanken voor uw gulle giften.

Vieze kleding en schoenen
Regelmatig komen kinderen met de mooiste (nieuwe) kleding op school en we begrijpen dat kinderen dat graag willen showen
aan hun meester, juf of medeleerlingen. We horen nu op het plein steeds vaker ‘ik mag niet vies worden van mijn ouders’. Nu
leren wij kinderen natuurlijk om voorzichtig met elkaar om te gaan maar op een school gaat nu eenmaal wel eens iets stuk en
worden regelmatig dingen vies. Denkt u dus goed na in welke kleding uw kind naar school komt.

Juf Marein
Helaas gaat juf Marein ons verlaten. Ze heeft een huis gevonden in Deventer en gaat daar met haar vriend en zoon wonen. Op
deze manier woont zij dichter bij haar familie wat erg fijn voor haar is. Wij gaan haar als school natuurlijk heel erg missen en
wensen haar heel veel succes op haar nieuwe school. 25 januari zal juf Marein haar laatste werkdag op de Driemaster zijn.
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