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Inhoud

Agenda december

Bericht vanuit de MR

Woensdag 20 december

Sint

Donderdag 21 december Kerstdiner

Kerst

Vrijdag 22 december

Kerstviering in de kerk
Leerlingen om 12.15 uur vrij.
Start van de kerstvakantie van
22 december t/m 6 januari

Dinsdag 9 januari

Leerlingen weer naar school.

Bericht vanuit de MR
Het is weer een drukke periode, de eerste rapporten van het nieuwe schooljaar zijn weer achter de rug,
Sinterklaas in het land en de Kerstvoorbereidingen worden ook al weer getroffen. In het nieuwe
kalenderjaar zal worden gestart met de projectgroep Vernieuwing schoolplein. Dit aangezien de
Portacabin pas in oktober 2018 van het schoolplein zal verdwijnen. We hebben dus nog even de tijd. U
wordt op de hoogte gehouden van de start van de projectgroep. Als u zich nog niet had opgegeven en
wel interesse heeft om deel te nemen aan deze projectgroep, kunt u zich hier nog altijd voor opgeven op
het volgende emailadres: MR@mariaschoolrijswijk.nl. Wij horen u graag!
Wij wensen u allen alvast fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!
Hartelijke groet, namens de MR,
Joanne Piket
Sint
Sinterklaas vertelde ons dat hij dinsdag 5 december zijn verjaardag bij ons komt vieren. Komt u ook
gezellig kijken naar de aankomst? Wees er die dag op tijd bij!!! We hebben een continurooster en blijven
allemaal met elkaar op school eten. Het is een feestdag en daarom mogen de kinderen een “feestlunch”
meenemen. Dus croissantjes of lekkere puntjes zijn die dag natuurlijk toegestaan. Om 14:00 uur zijn de
kinderen allemaal vrij!!! Vergeet u dit niet zelf aan de NSO door te geven?

Kerst

Als de Sint en zijn Pieten weer terug naar Spanje zijn, breekt de gezellige kerstperiode aan. Tijdens de
kerstperiode hebben we voor de kinderen een aantal leuke activiteiten op de planning staan.
U krijgt binnenkort een aparte DigiDUIF met uitgebreid nieuws en alle belangrijke informatie voor de
laatste 2 weken van dit jaar.
Namens het team, wens ik u alvast

