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Belangrijke data:
Maandag 25 december tot en
met vrijdag 5 januari
Kerstvakantie
Maandag 8 en dinsdag 9
januari
Luizencontrole

Vorige week vrijdag 15 december kwamen 2 medewerkers van de Jumbo de cheque
uitreiken, we hebben samen maar liefst 548,18 euro bij elkaar gespaard! Samen met
de kinderen van de leerlingenraad willen we voor dit geld speelgoed uitzoeken wat
gebruikt kan worden tijdens de pauze na de lunch.

Dinsdag 16 januari
MR vergadering
Maandag 22 januari
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 26 februari
Rapporten groep 3 tot en met
7
Vrijdag 9 februari
Carnaval
Maandag 12 tot en met 16
februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 19 en dinsdag 20
februari
Luizencontrole
Donderdag 22 en maandag 26
februari
Adviesgesprekken groep 8
Maandag 5 maart
MR vergadering

Zoals ieder jaar wordt door de penningmeester van de werkgroep keurig bijgehouden
hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld er uitgegeven wordt. Beide overzichten
zijn akkoord bevonden en liggen ter inzage bij de directie.

De afgelopen weken zijn er weer mooie stappen
genomen in het nieuwbouwproces. De aannemer, E
en W installateur zijn geselecteerd en gestart met hun
overleg. Ook is de voorlopige planning opgesteld.
Allereerst zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten
worden doordat er in 2 bouwlagen gebouwd gaat
worden. Hiervoor wordt op maandag 15 januari een
informatie avond gehouden voor omwonenden. De
architect is bezig om een voorlopig ontwerp te maken
door middel van gesprekken met alle gebruikers en
medegebruikers. Eind juni zou dit ontwerp in de
gemeenteraad goedgekeurd moeten worden zodat in
juli gestart kan worden met de bouw. Als deze
voorspoedig verloopt is de verwachting dat we net
voor de zomervakantie van 2019 in ons nieuwe
gebouw kunnen trekken.
De peuters en kleuters lunchten samen in een mooi
aangeklede speelzaal….

Na een zeer sfeervolle kerstviering op woensdag was
het gisteren en vandaag tijd voor onze jaarlijkse
kerstmusical. Een heleboel ouders en kinderen
hebben er weer een succes van gemaakt. Daarna
gingen de kinderen nog lunchen in de eigen groep.
Met behulp van ontzettend veel ouders waren weer
de lekkerste hapjes gemaakt. We willen iedereen,
zowel voor als achter de schermen, heel erg
bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit mooie
feest.

24 december
25 december
25 december
27 december
28 december
1 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari

Janneke van Helvoirt groep 8
Elise Suijkerbuijk
groep 1/2
Christof Jahn
groep 4
Mathijs van Doren
groep 5/6
Lieke Wassenberg
groep 7
Nedal Ayoub
groep 8
Kacper Stasiuk
groep 7
Julie Kaljé
groep 5/6
Storm Verbruggen
groep 3
Famke Engelen
groep 8

Wij wensen jullie een gezellige feestdag!

Namens het team van
kindcentrum de Regenboog
wensen we u gezellige
feestdagen en een mooi en goed
2018!

