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Nieuw gezicht
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen groep blijven voor extra ondersteuning.
mede delen dat we een nieuwe
Verderop in deze nieuwsbrief stelt ze
onderwijsassistent hebben in
zichzelf voor.
groep 1/2B. Vanwege de grote
klas met veel extra zorg mochten
we een onderwijsassistent aanstellen. Haar naam is Sanne Kikkert.
Ze zal het hele schooljaar in de

Naschoolse sportactiviteiten
Na de kerstvakantie zijn er weer nieuwe naschoolse sportactiviteiten.
Zie onderstaand schema.

Belangrijke data
December:

Maandag 8 jan.

Markttrefbal

Maandag 15 jan.

3 vakken: hockey/voetbal/freerun

Maandag 22 jan.

Hindernisslagbal

Maandag 29 jan.

Basketbal

4:

Sint op school

Maandag 5 feb.

Blokjes- mattenvoetbal

5:

Pakjesavond

Maandag 12 feb.

Hindernis estafette

12:

Staking

Maandag 19 feb.

Piontrefbal

21:

Kerstdiner

23-12-2017 t/m 7-1-2018
Kerstvakantie

Groepen 1 t/m 4 van 15.15 uur tot 16.15 uur
Groepen 5 t/m 8 van 16.15 uur tot 17.15 uur
Kom gewoon langs! Je hoeft je niet aan te melden.

Pagina 2

Kerstdiner
Nog twee weken en we hebben alweer kerstvakantie.
Deze periode is een tijd vol gezelligheid met bomen,
lampjes, liedjes en vooral lekker eten. Ook op school
zorgen we voor een culinaire afsluiting van dit jaar,
want we houden weer een kerstdiner in de klassen.
Het kerst diner is 21 december van 17.00 tot 18.00
uur. Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij. Als de
kinderen eten kunnen de ouders wachten in het
kerstcafé onder het genot van een lekker hapje en /of
drankje, die tegen een geringe vergoeding te verkrijgen zijn. Dit jaar is er ook weer een verloting. Wie
weet gaat u dit jaar met de hoofdprijs naar huis. Dus
komt allen, het gaat weer een gezellige boel worden.
Denkt u aan kleingeld!

Overblijfgeld
Als u uw kind geld meegeeft voor het overblijven wilt
u dat dan in een envelopje doen met de naam van uw
kind erop? Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

Even voorstellen
Mijn naam is Sanne Kikkert, 28 jaar oud en ik kom uit
Groningen. Na mijn studie kwam ik terecht in de
jeugdzorg en hier merkte ik al snel dat met kinderen
werken mijn passie was. Alleen na vier jaar onregelmatig werken en vooral weekenden weg te zijn, was ik
op zoek naar een nieuwe uitdaging met wat meer regelmaat. Doordat er tijdelijk geen onderwijsassistent
was op obs Letterwies besloot ik daar eerst vrijwillig
mee te helpen. Dat beviel zo goed dat ik ben gaan
solliciteren als onderwijsassistent bij Sooog. Tot de
herfstvakantie heb ik daar in groep 6/7 gewerkt en na
de herfstvakantie ben ik hier begonnen in groep 1/2 b.
In deze klas ondersteun ik juf Erna bij alle klassenacti-

viteiten.Ik vind het ontzettend leuk en ga met
plezier de rest van dit schooljaar aan de slag!
Ik hoop op een fijne samenwerking.
Mocht je nog vragen hebben, kom gerust even
langs.
Groetjes Sanne

Belangrijke data januari:
De nieuwsbrief van o.b.s. De Waterlelie verschijnt op
onderstaande data.

23-12-2017 t/m 7-1-2018 Kerstvakantie
31:

Studiedag kinderen vrij

Voor het schooljaar 2017-2018 is dat op:
7 september

7 december

8 maart

5 oktober

11 januari

5 april

2 november

1 februari

31 mei

5 juli
Wij proberen de nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en voor u als lezer aantrekkelijk te maken, maar…..
Heeft u een artikel voor de nieuwsbrief of een onderwerp waarover u graag iets in de nieuwsbrief wilt lezen,
dan kunt u daarover contact opnemen met Marina Wildeboer. m.wildeboer@sooog.nl

www.obsdewaterlelie.nl
obsdewaterlelie@sooog.nl
0597—354404

Nieuwe leerlingen
Op deze plek vindt u altijd een
overzicht van leerlingen die in
deze maand nieuw op school komen.

Cas

Groep 1

Wij wensen hem veel plezier op
De Waterlelie!!

