Nieuwsbrief
Spilcentrum Achtse Barrier Zuid

Nieuwsbrief jaargang 17 nummer 3
27-11-2017 - Agenda:
1 dec
5 dec
6 dec
15 dec
21 dec
22 dec
25 dec t/m 5 jan
8 en 9 jan
15 jan
15 jan

-

Podium groep 7a en 7b
Sinterklaasviering
Lesvrije dag / Versieravond Kerst
Podium groep 8a en 8b
Kerstactiviteit
Lesvrije middag
Kerstvakantie
Luizencontrole
Medezeggenschapsraad 4
(19.00 – 21.00 uur)
- Nieuwsbrief 4

In deze nieuwsbrief:
Sinterklaas op de Klapwiek
Versieravond Kerst
Verkeer en veiligheid
Serious Request
OKA Knutselmiddag

Sinterklaas op de Klapwiek
Op 20 november zijn we in de onderbouw gestart met het
Sinterklaasproject. Ook dit jaar volgen we hierbij natuurlijk
weer het Sinterklaasjournaal.
In de groepen 5 t/m 8 gaan de leerlingen voorbereidingen treffen voor de
surpriseochtend op 5 december. De surprises mogen vanaf maandag 4
december meegenomen worden naar school, zodat deze door iedereen
bewonderd kunnen worden.
Dinsdag 5 december komt de goede Sint op de Klapwiek. Ouders, verzorgers,
broertjes en zusjes mogen bij de ontvangst van de Sint ook aanwezig zijn op het
schoolplein.

Versieravond Kerst
Ook dit jaar organiseren we weer een versieravond voor de
Kerstperiode. Deze is op 6 december van 19.30 u. tot
ongeveer 21.30 u. Op deze avond wordt samen met ouders en leerkrachten de
hal en de gangen in Kerstsfeer gebracht. Hierbij houden wij rekening met de
veiligheidsvoorschriften van de brandweer.
Onder het genot van een kopje koffie of thee werken we samen aan de
sfeervolle versiering van de school. Als u mee wilt helpen, schrijf dan uw naam
op de lijst die vanaf 27 november bij de klas van uw kind hangt.
Ook de ouders van de kinderen op de peuterspeelzaal zijn van harte welkom
om mee te helpen.

Herhaling: Verkeer en veiligheid
Op sommige plaatsen staan auto’s zo geparkeerd dat
kinderen geen goed zicht hebben bij het oversteken.
Regelmatig fietsen kinderen en ouders op het trottoir. Dit
leidt soms tot gevaarlijke situaties.
Hierbij doe wij nogmaals een dringend beroep op u om de
omgeving van de school, verkeerstechnisch gezien, zo
veilig mogelijk te houden/maken voor de kinderen.

Klapwiek en
Serious Request

Na het daverende succes van “Heel Klapwiek Lakt” (Serieus Request 2016)
gaan we dit jaar wederom aandacht besteden aan het goede doel.
Serious Request heeft dit jaar het thema: “Herenigen van kinderen en ouders in
conflictgebieden”. Dit doel sprak ons erg aan, daarom heeft een aantal
leerkrachten van de Klapwiek een drietal acties opgezet:
1 De Klapwiek serveert:
Op maandagavond 18 december wordt de grote hal
ingericht als een luxe restaurant. Tijdens deze
avond zal vader en chef-kok Rob van der Veeken
(werkzaam bij de Karpendonkse Hoeve) een
4-gangendiner inclusief consumpties verzorgen
voor maximaal 10 tafels. De tafels zullen per opbod worden verkocht. Houd
daarom de site inactie.bs-klapwiek.nl goed in de gaten, want op woensdag 29
november zal er vanaf 18:00 uur gestart worden met de veiling die zal duren
tot en met zondag 3 december. Op deze vijf dagen zullen er per dag twee tafels
voor zes personen worden geveild.

2 De Klapwiek bakt
Op woensdagmiddag 20 december gaan we vanaf 13.00 uur op school
pannenkoeken bakken. Jij komt toch ook voor €1,- een pannenkoek eten?
3 De Klapwiek flest
Vanaf vandaag kunnen de kinderen flessen ophalen bij familie, vrienden of
bekenden en deze inleveren bij de Em-Té en de Jumbo. De statiegeldbonnen
worden op school in de kleine hal en in de grote hal verzameld.
De opbrengst van al deze acties zullen volledig ten goede komen aan het goede
doel. Hopelijk kunnen wij op 21 december voorafgaande aan het Kerstdiner op
school een mooi bedrag bekendmaken.

Nieuws van OKA
KERST-KNUTSELMIDDAG
Op Zaterdag 16 december a.s. organiseert de OKA weer de jaarlijkse
Kerst-knutselmiddag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Deze middag is in wijkcentrum De Mortel van 14:00 u. tot 16:00 u.
De entree is gratis.
We gaan weer leuke dingen maken, zoals Kerststukjes en nog diverse andere
leuke dingen: eigenlijk te veel om op te noemen!
Wij zorgen voor de materialen en jullie kunnen dan met onze hulp weer
gezellige dingen maken voor de Kerst.
Dus niet vergeten en kom gezellig knutselen op zaterdag 17 december.
Verder wensen wij jullie alvast prettige Kerstdagen en een goed en
gezond 2018 toe.
Zie ook onze website: www.oka-ab.nl

Het team van de Klapwiek wenst iedereen een heel fijne vakantie toe
en een gelukkig 2018!

