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          Wat een geweldig Kerstfeest gisteren, iedereen heel hartelijke bedankt!!!! 
Beste kinderen en ouders/verzorgers, 
Allereerst willen we jullie allemaal bedanken voor alle inzet bij ons op school.  
De kinderen hebben hard gewerkt en de ouders hebben bij veel feestelijkheden meegedacht  
en -geholpen, denk daarbij aan het Offerfeest, Sinterklaas en Kerst.  
De samenwerking met elkaar zorgt voor een goede positieve sfeer op school.  
In 2018 verwachten we de samenwerking met elkaar verder te ontwikkelen.  
Het Schateiland is een school waar we allemaal trots op kunnen zijn en waar kinderen met veel 
plezier naartoe komen.  
Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2018. 
 
Ronald Roovers 
Mariët Schilperoort 
 

Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari Kerstvakantie. 
Yes, weer tijd om uit te rusten, Kerst en nieuwjaar te vieren en van elkaar en familie te genieten.  
We wensen alle ouders en kinderen een inspirerende en vredevolle tijd toe en zien jullie maandag 8 januari allemaal 
weer uitgerust op school☺. 

Vuurwerk 
Vuurwerk is mooi, spannend en….gewoon gevaarlijk. Wij geven met u om onze kinderen. Houdt u ze alstublieft in de 
gaten met wat ze doen buiten want afgelopen week waren er al een paar gevaarlijke situaties waar kinderen van onze 
school bij betrokken waren. Sowieso is vuurwerk in school en op het schoolplein verboden. 

Donderdag 18 januari, informatie ouderavond groep 6. 
Donderdag 19 januari is er een ouderavond voor de groepen 6. Het gaat onder andere over het leerlingvolgsysteem. 
Houdt u deze avond vast vrij? U krijgt nog een uitnodiging via de leerkracht. 

Juf Maryse heeft een zoon!!! 
Yes, juf Maryse is bevallen van een prachtzoon, hij heet Noah. We wensen Edo en Maryse een heel fijne tijd toe met 
hun prachtige kindje. 

Woensdag 24 januari, start Nationale Voorleesdagen. 
De Nationale Voorleesdagen 2018 vinden plaats van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari. 
Het is een evenement dat wordt georganiseerd op initiatief van Stichting Lezen. 
Er wordt vooral aandacht besteed aan het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en daarom door 
anderen worden voorgelezen 

Belangrijke data:   

Een hele fijne, vredige, Kerstvakantie en we zien jullie allemaal weer op maandag 8 januari! 
 

Donderdag 21 december Kerstviering,  ‘s avonds Kerstdiner 

Maandag 25  dec t/m vr 5 januari Kerstvakantie 

Donderdag 18 januari Informatieavond groep 6 

Woensdag 25 januari Start Nationale Voorleesdagen 


