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Belangrijke data 

20 december Groep 3 groepsshow om 11.00 uur voor de ouders van de kinderen 

van groep 3 

20 december Kerstviering en kerstdiner op school, diner buiten ook voor ouders! 

22 december 

6 januari 

Kerstvakantie 

9 januari MR. vergadering 

16 januari OV. vergadering 

17 januari Informatieavond groepen 1 en 2 

11 februari Basketbal 

13 februari Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

16-24 februari Voorjaarsvakantie 

 

Datum Wie werkt voor wie 

17 december Nina werkt voor Mirjam 

7 januari Nina werkt voor Iris 

14 januari Nina werkt voor Marga 

18 januari Annemiek werkt voor Mirjam 

21 januari Nina werkt voor Marinka 

28 januari Nina werkt voor Mirjam 

4 februari Nina werkt voor Iris 

8 februari Annemiek werkt voor Mirjam 

11 februari Nina werkt voor Marga 

25 februari Nina werkt voor Marinka 

 

Inhoud 

0 Kerst 

0 Kerstinstuif voor ouders 

0 Schoolfruit 

0 Weddenschap met de bibliotheek 

 

Kerst 

Aanstaande donderdag, 20 december, gaan we kerst vieren met alle groepen. De 

leerlingen van groep 1 en 2 worden om 16.45 uur verwacht in de aula van het 

hoofdgebouw. Daar gaan we kijken naar de kerstgroepsshow van groep 3. De 
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voorstelling is bedoeld voor alle kinderen en voor alle ouders is er een Kerst-inn, buiten 

in een partytent. 

De leerlingen van groep 3 moeten om 16.30 uur in hun lokaal zijn, omdat zij de musical 

verzorgen.  

De deuren van de andere lokalen gaan om 16.45 open. De groepen 3 t/m 8 komen eerst 

in de klas. 

Wilt u ‘s morgens alvast een bord, een soepkom, bestek en een beker meegeven, 

voorzien van naam? De kerstmaaltijd is om 18.30 uur afgelopen. U kunt uw kind dan 

weer ophalen. 

De koude gerechten voor de kerstmaaltijd kunnen om 17.00 uur in de klassen gebracht 

worden, de warme gerechten graag tussen 17.15 uur en 17.30 uur. Heeft u iets warms 

gemaakt, dan graag een warmhoudplaatje erbij! Wilt u uw kind een tas meegeven voor 

de werkstukjes? 

We zoeken tussen 16.45 uur en 17.30 uur nog een ouder per klas die de gerechten kan 

opvangen en leuk neer kan zetten. Indien u beschikbaar bent, kunt u dat dan doorgeven 

aan de leerkracht? 

De kerstvakantie is van 21 december, 14.00 uur, tot en met 6 januari. 

Kerstinstuif voor ouders (deze brief krijgt uw kind ook op papier mee) 

Tijdens het kerstdiner voor de kinderen is er bij de ingang van school een kerstinstuif 

voor de ouders/ verzorgers. Met andere ouders bijkletsen, een hapje eten, Glühwein, 

chocolademelk, een warm houtvuur….. dat zijn de ingrediënten van deze avond, 

georganiseerd door de Oudervereniging. 

We vragen een kleine onkostenvergoeding voor de soep (erwten-, groenten- of Syrische 

linzensoep) en drankjes. Ook hebben we wat andere hapjes, maar op is op! In verband 

met de inkoop horen we graag of u ook komt eten, aanmelden via onderstaande strook, 

uiterlijk dinsdag 17 december. Of stuur een mail naar ov-obsdetandem@hotmail.com 

Aanmeldstrook--------------------------------------------------------------- 

AANMELDING VOOR KERSTINSTUIF 20 DECEMBER  

Ja, ik kom naar de kerstinstuif op 20 december. 

Aantal personen: 

Voorkeur soep: Syrische linzensoep/   Groentesoep / Erwtensoep (van Griet van 

Kernebeek!!) 

 سوف .المدرسه مدخل عند اللقاء سيكون .التالميذ وأمهات آباء على للتعرف وذلك ،المدرسة في الميالد عيد عشاء إلى ندعوك ان نود

 .المال من رمزي مبلغ مقابل الساخنة الشوكالته من وكوب العدس حساء لك نقدم

 عبر رسالة إرسال أو  التالي الشريط عبر األول كانون18 قبل اسمك تسجل أن منك نرجو للجميع كافية الطعام كمية إن نضمن حتى

 اإللكتروني البريد

ov_obsdetandem@hotmail.com 

 .بحضورك نتشرف
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Schoolfruit 

Morgen krijgen de kinderen een peer, donderdag een appel en vrijdag ananas. 

 

 
 

Weddenschap met de bibliotheek 

Afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 8 hard gewerkt aan een weddenschap 

met de bibliotheek: '1 tegen allen!' 

We moesten verschillende opdrachten uitvoeren, in totaal 80, zoals; verzin een dansje 

met een boek, schrijf een gedichtenbundel van 10 gedichten, maak een rap, vraag aan 

tien mensen hun favoriete boek en interview een volwassene. 

Met veel plezier zijn we deze uitdaging aan gegaan en we hebben gewonnen! We kregen 

zakjes popcorn en mogen via de bibliotheek een film uit gaan zoeken voor een 

filmavond! Bij verlies hadden we de bibliotheek op school schoon moeten maken... 

(vonden we eigenlijk ook niet zo erg...) 

 

 

Fijne vakantie! 

Het team van Obs de Tandem wenst iedereen een hele fijne kerstvakantie en een mooi, 

gezond en gelukkig begin van het nieuwe jaar! 
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