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Afwezigheid leerkracht
Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is, gaan we op zoek naar een invaller. In
de meeste gevallen is er vanuit PCBO iemand beschikbaar. Helaas lukt het niet
altijd. In dat geval zijn we soms genoodzaakt een groep vrij te geven voor een dag.
We willen u bedanken voor uw begrip daarvoor en uw flexibiliteit om zelf iets te
regelen.
En we hopen met elkaar dat het niet zo vaak nodig zal zijn.

Vrije middag
Zoals in de jaarkalender staat vermeld, zijn de kinderen van de bovenbouw op
vrijdagmiddag 18 december om 12.00 uur vrij. Dit geldt uiteraard ook voor de
kinderen van groep 1 t/m 4.
Dus voor alle kinderen gaat de kerstvakantie vrijdag 18 december om 12.00 uur
beginnen!

Kerstviering
Agenda:
17 december; Kerstviering
in de klas 18.00 uur
18 december; alle
kinderen om 12.00 uur
vrij

4 januari; weer naar
school

Mocht u vragen en/of
opmerkingen hebben, maak
dan even een afspraak.
Maarten Kleiman staat u
graag te woord.

Of stuur een mail:
fakkel@pcboapeldoorn.nl

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor onze kerstviering in de klassen. Om
drukte bij het halen en brengen te voorkomen, willen we u vragen zich aan de
tijden te houden en bij het juiste hek te staan.
Kom dus niet teveel tijd van te voren. De leerkrachten zorgen ervoor dat zij op de
afgesproken tijd bij de hekken zijn.

Sportstimulering
Ook in januari kunnen jullie leerlingen weer deelnemen aan sport van de maand.
We beginnen het nieuwe jaar goed met een volle kalender. Dit keer allemaal
indoor sporten dus het weer zal ons geen partenspelen.
Wie begint er dit jaar sportief en ontdekt misschien wel zijn nieuwe favoriete
sport?
Wees er snel bij want inschrijven kan tot 18 December.

Kerstlicht
Kaarsen die branden in huis en overal,
je ziet het in de kerstbomen en in de stal.
Het is niet altijd zomaar een gewoon licht,
het is warm, en tovert een lach op menig gezicht.
Het is er in allerlei mooie verschillende kleuren,
het hangt voor ramen en ook voor deuren.
Het geeft niet alleen licht in de duisternis,
het schijnt zelfs in je hart ook als er pijn is.
Laat dit licht in deze tijd maar altijd schijnen,
het geeft veel vreugde en verlicht vele pijnen.
Het is ieder jaar enkele weken in zicht,
het is speciaal het is kerstlicht

Het team van PCBO De Fakkel wenst u fijne feestdagen!

