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Sinterklaas
De goedheilig man zal ook dit jaar onze school
niet vergeten.
Woensdag 5 december zullen we hem op de
beide locaties feestelijk ontvangen.
Op de Jagerskreek zullen wij Sinterklaas op het
plein bij de hoofdingang al zingend ontvangen. Bij
slecht weer zal de Sint binnen ontvangen worden.
Naar verwachting zal de Sint rond
08.45 uur aankomen. Wilt u deze dag uw kind
geen eten en drinken meegeven.

Op de Vlasdreef komen de kinderen op de normale tijd naar binnen, houden hun jas aan
en gaan naar hun klas. De groepen gaan onder begeleiding van de leerkracht naar de
grote gymzaal. Daar ontvangen we al zingend Sinterklaas. We verwachten de Sint rond
08:45 uur op school.
Wilt u deze dag uw kind geen eten en drinken meegeven.

Verkeersregelaars mini vierdaagse 2019
De voorbereidingen voor de mini vierdaagse van 2019
zijn alweer begonnen!
De mini vierdaagse wordt gehouden van maandag 13
mei t/m donderdag 16 mei 2019.
Zoals elk jaar hebben wij ook dit jaar weer elke avond
4 gecertificeerde verkeersregelaars nodig om de stoet
veilig door de wijk heen te loodsen.
Elke verkeersregelaar moet een certificaat hebben om als evenementen verkeersregelaar
te mogen fungeren. U kunt zich aanmelden via de leerkracht van uw kind.
Wij moeten de gegevens van de verkeerregelaars uiterlijk 14 december aanstaande in
ons bezit hebben om alles verder in orde te kunnen maken.
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Kerstdiner
Op woensdag 19 december wordt er een kerstdiner gehouden op school. Het kerstdiner
wordt in het eigen lokaal gehouden. Over dit kerstdiner krijgt u nog nadere informatie.

Kerstvakantie
Het is kerstvakantie van vrijdag 21
december t/m vrijdag 4 januari.
Maandag 7 januari hopen we iedereen
weer gezond en wel op school terug te
zien.
Het team van obs De Toermalijn, wenst u

Prettige feestdagen
en een

gezond 2019
toe.

