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wo. 25 november 2015

Aan de ouder(s)/verzorger(s)

Groep 1-2a
Zoals u al weet zal juf Linda binnenkort afscheid nemen van basisschool de Hille. Juf Linda zal
per 4 januari 2016 haar werk als kleuterjuf voortzetten op de Prins Willem van Oranje-school.
Ik kan u mededelen dat juf Nikki Eggermont de nieuwe collega-juf wordt van juf Anita.
Momenteel werkt juf Nikki op Cbs de Parel als kleuterjuf. Juf Nikki zal in de komende weken
kennismaken met de leerlingen en na de kerstvakantie zal zij op maandag en dinsdag op de
Hille komen werken. De andere dagen blijft juf Nikki op Cbs de Parel werken.
Wij heten juf Nikki van harte welkom!
Het afscheidsfeestje van juf Linda zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 15 december . De ouders
ontvangen na het Sinterklaasfeest een uitnodiging. We wensen juf Linda alvast een goede tijd
toe op haar nieuwe school!
Inloopochtend voor ouders
Deze stond op de schoolkalender gepland op donderdag 3 december. Door omstandigheden
hebben we voor u een nieuwe datum uitgezocht: donderdagmiddag 10 december van 13.00u
tot 14.00u. We bieden de ouders de gelegenheid om over allerlei schoolzaken te komen praten
met de directeur van de school. U bent van harte welkom!
Sinterklaas en Kerst
Op dinsdagmorgen 1 december ontvangen we om 8.25u Sinterklaas en zijn twee trouwe Pieten
op school. Het welkom op het schoolplein zal van korte duur zijn omdat de leerlingen een
speciaal welkom voor Sinterklaas verzorgen in de hal van de school.
Het Kerstfeest zullen we dit jaar op donderdagmiddag 17 december in de groepen vieren.
U ontvangt t.z.t. een Nieuwsbrief van de Kerstcommissie.
Oudergesprekken
Als Sinterklaas vertrokken is en de leerlingen weer in hun gewone doen zijn, willen we u
uitnodigen voor de oudergesprekken op maandag 7 en donderdag 10 december. U heeft het
tijdschema al ontvangen van de leerkrachten. Tijdens de kijkmorgen op vrijdag 4 december
voor groep 1-8 kunt u alvast het werk van uw kind(eren) bekijken.
Agenda:
vrijdag 18 december

Dinsdag 5 januari 2016
Met vriendelijke groet,
namens het schoolteam
Adriaan Krijger

Voor de leerlingen begint de kerstvakantie om 11.45u
Er is dan geen overblijfmogelijkheid voor de leerlingen.
Nieuwsjaarsborrel op Cbs de Hille.

U kunt alle nieuwsbrieven ook nalezen op onze website: www.cbsdehille.nl

