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Inmiddels ligt de drukke, maar gezellige decembermaand al weer even achter ons. We kijken met veel plezier terug op de activiteiten in deze maand. De kinderen hebben allemaal
genoten van het Sinterklaasfeest en ook het kerstdiner, op de donderdag voor de vakantie, was zeer geslaagd. De kinderen hebben gesmuld van al het lekkers en ook de ouders
hebben zich prima kunnen vermaken van de lichtjeswandeling en de leidjes die ter afsluiting op het schoolplein werden gezongen. We hopen dat iedereen ook heeft kunnen genieten van een vakantie met gezellige feestdagen.
Nu staat er een heel nieuw
jaar voor ons. We verdiepen
ons natuurlijk ook weer in het
gewone lesprogramma. Binnenkort worden de Citotoetsen
weer afgenomen, ontvangt uw
kind zijn of haar rapport en
worden de oudergesprekken
gehouden. Maar naast het reguliere lesprogramma zullen
ook in de komende periode
weer allerlei activiteiten
plaatsvinden.
Wij wensen iedereen heel veel goeds: geluk, gezondheid en gezelligheid voor het nieuwe
jaar!

Kerstviering
Nieuw contactpersoon oud
papier:
Henk Jan Udding
oudpapier.eexterbasisschool
@gmail.com

Belangrijke data
januari
22

Groep 4 t/m 6 naar de
Klinker

21 t/m Cito toetsen
1/2

Op donderdag 20 december was
het Kerstbuffet georganiseerd
voor alle kinderen. Dankzij alle
ouders werd er weer heerlijk gesmuld! Daarna was er een lichtjes
wandeling door de wijk, met de
kerstman en 3 kerstvrouwen. Het
feest werd, al zingend afgesloten
op het schoolplein tussen de
kaarsjes en de ouders.

Onderwijsassistent
Met ingang van 11 januari beschikken we over een onderwijsassistent. Haar naam is Annet Kriessan en zij is op donderdag
aanwezig in groep 4/5 en op vrijdag in
groep 6/7. De overige dagen is zij werkzaam op Obs Jaarfke.

11 t/m
14

Oudergesprekken

18 t/m Voorjaarsvakantie
22

Bezoek ons op het web:
www.eexterbasisschool.nl

Nieuwe leerlingen
In december zijn er geen nieuwe leerlingen op school gekomen.

Fusie
De tekeningen van het nieuwe kindcentrum zijn
klaar. Deze zijn gepresenteerd aan gebruikers en
omwonenden. Er zijn nog wat wijzigingen aangebracht en we zijn nu nog bezig met het aanbrengen
van de finesses. We hopen u bin-nenkort de definitieve tekeningen te kunnen presenteren.
In februari 2019 wordt het voormalige gebouw van
het Dollard College en de gymzaal aan de Kanaalweg
gesloopt. Deze werkzaamheden nemen ongeveer
vijf weken in beslag.
De oplevering van de brede school in Scheemda is
gepland in het voorjaar van 2020. In september van
dat jaar opent de brede school haar deuren voor
een nieuw schooljaar.
De sloop van de Annewieke is gepland in de zomer
van 2020. Als de sloop is gerealiseerd, volgt op deze plek de terreininrichting.

