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Vanuit de directie

Agenda
24-12-2018 t/m 4-01-2019

Kerstviering
Zoals u afgelopen woensdagavond gemerkt heeft, hebben we er dit
jaar niet voor gekozen het gebruikelijke kerstverhaal te laten zien,
maar hedendaagse figuren gefilmd, waarna de kinderen de link gingen
leggen tussen de figuren en het kerstverhaal. Dit was op film te zien.
Ik hoop dat u allemaal net zo genoten heeft van deze kerstviering als
dat ik gedaan heb. De leerkrachten hebben er ook dit jaar weer samen
met de leerlingen een mooie kerstviering van gemaakt, waarvoor mijn
complimenten.
Het was ook fijn om te zien dat jullie als ouders/verzorgers met zo velen waren om deze kerstviering bij te wonen. Ook vond ik het fijn om
de meesten van jullie na deze kerstviering nog even persoonlijk te zien
of te spreken in de Andreaskerk.
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, namens het team van de Van
Heemstraschool wens ik jullie dan ook een hele fijne kerstvakantie.
Rust lekker uit en geniet van de komende twee weken.
Tot in het nieuwe jaar!

Kerstvakantie

Nieuwjaar ontmoeting
ouders en team
Op de Van Heemstraschool
07-01-2019
14.15-14.45 uur
Schoolviering
15-01-2019

Start nationale
Voorleesdagen
23-01-2019
Kerk-School-Gezin dienst
03-02-2019

Elvrie Croes

Van Heemstraschool
Christelijk Daltononderwijs
Uilennest 10
8051 HB Hattem
T 038-4441277
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Nieuwjaar ontmoeting
Het duurt nog even, maar zet het alvast in de agenda:
Wie: alle kinderen en ouders
Wat: nieuwjaar ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje
Waar: in de centrale hal van school
Wanneer: maandag 7 januari 14.15-14.45 uur

Wees welkom!
Team Van Heemstraschool

Welkom
In de afgelopen tijd hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. In groep 1/2a bij
juf Liz: Danny de Haan en Eline Drenth.
In groep 1/2b bij meester Niels: Ole Spreeuw.
Wij wensen Danny, Eline en Ole een heel fijne en leerzame tijd op de Van Heemstraschool!

Incasso vrijwillige bijdrage continurooster - schooljaar 2018-2019
Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige bijdrage voor het continurooster vastgesteld op € 25,00
per kind. Dit bedrag wordt op of rond 25 januari 2019 geïncasseerd. Ouders waarvan we geen machtiging
hebben, ontvangen begin januari een berichtje met het verzoek om dit bedrag zelf aan ons over te maken. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jennifer Kruiter
(bouwcoördinator) of Elvrie Croes (directeur).

