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Inleiding
Beste ouders, leden en donateurs,
We zijn alweer een aantal weken verder. In de school klinken de kerstliederen al.
Aanstaande week begint de adventstijd, een tijd van verwachting. We hopen in deze
weken met elkaar uit te zien naar het Kerstfeest, het herdenken van de komst van de
Zaligmaker. We wensen u en ons toe om een levende hoop te hebben op deze levende
Redder van de wereld!
In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor het goede doel, de naderende
Kerstvieringen, het zingen op de winter-/kerstmarkt, personele zaken en uiteraard de
kalender voor de komende periode.
We hopen dat u geniet van onze nieuwsberichten in deze brief!
Vriendelijke groet namens het team,
M.H. Koppert - directeur
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Goede doel

Er zijn maar liefst 1426 kaarsjes besteld!
Inmiddels hebben een heel aantal mensen als het goed is de kaarsjes reeds ontvangen.
Met dit mooie aantal halen we weer een mooi bedrag op voor Malawi.
Tijdens de kerstviering van groep 3-8 hopen we een collecte te houden
en daarmee het laatste bedrag voor ons goede doel van 2019 binnen te
halen. Begin 2020 zal 50% van de opbrengsten worden overgemaakt
naar ons goede doel: het project van Erik en Margriet Ju in Malawi.

Zingen bij winter-/kerstmarkt

Net als vorig schooljaar wil de school de kerstboodschap laten horen bij aanvang van de
kerstmarkt in Herkingen. Dit jaar zal het zijn op D.V. vrijdagmiddag 13 december.
Kinderen mogen vrijwillig meedoen om de kerstliederen te zingen bij de Visbank. De
kinderen krijgen nog een brief met de liederen.
We verwachten onze vrijwillige zangers om 16.50 uur bij Ons Huis. Vanaf daar lopen we
naar de Visbank om te gaan zingen.
Wilt u meer kerstliederen horen?
Bezoek dan onze kerstviering op D.V. donderdagavond 19 december om 19.00 uur in
het kerkgebouw van de Hervormde kerk aan de Scharloodijk of luister mee via de
internetsite w
 ww.kerkomroep.nl; vervolgens zoeken naar Herkingen en dan de
PKN-gemeente aanklikken.

Tevredenheidsonderzoek ouders en kinderen

Met regelmaat peilen we de tevredenheid van onze ouders. De leerlingen van groep 5-8
vullen ook een tevredenheidspeiling in. Hoe tevreden bent u met onze school?
Tot nu toe heeft de helft van de gezinnen de lijst ingevuld en zij geven de school
gemiddeld een 8,4; dit vinden we geweldig, dank u wel!
Voor wie de lijst nog wil invullen: de lijst staat open tot 5 december.
Definitieve resultaten worden teruggekoppeld aan ouders en leerlingen van groep 5-8.

Personeel

We feliciteren juf Boone met haar zwangerschap! In februari hoopt ze met verlof te
gaan. Haar werk in de plusklas wordt t.z.t. waargenomen door juf Driesse.
De laatste maanden ben ik (M.H. Koppert) minder op school geweest. Mijn gezondheid
is helaas verslechterd waardoor ik mijn werk niet volledig kan doen. Wilt u mij spreken?
dan is het handig om vooraf te mailen zodat u niet voor niets naar school komt.
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Zoals al beschreven klinken de kerstliederen weer door de school. In de klassen zijn de
meesters, juffen en de kinderen hard bezig om alle kerstliederen onder de knie te krijgen
om ze zo mooi mogelijk aan u te kunnen laten horen. Onderstaand de uitnodiging.

UITNODIGING
Hierbij nodigen wij iedere belangstellende uit
om onze kerstviering van groep 3-8 bij te wonen.
De viering zal gehouden worden
op D.V. donderdagavond 19 december 2019
in het kerkgebouw van
de Hervormde Gemeente aan de Scharloodijk.
Aanvang 19.00 uur

Prins Johan Frisoschool

3

Kalender komende periode
datum

activiteit

6 dec.

Pakjesochtend groep 0-1-2 en groep 3-4

6 dec.

Pakjesmiddag groep 5-6
(groep 7-8 heeft haar pakjesavond gisteren al gehouden)

13 dec.

Kinderen zingen bij aanvang winter-/kerstmarkt Herkingen,
16.50 uur verzamelen bij Ons Huis

18 dec.

‘s Morgens Kerstviering groep 0-1-2

19 dec.

‘s Avonds Kerstviering groep 3-8 in Herv. Kerk, iedereen welkom!

20 dec.

Vrije vrijdagmiddag voor de kerstvakantie

23 dec - 3 jan.

Kerstvakantie

28 jan.

‘s Morgens Open Dag school en Peuterspeelzaal

3 feb.

Vrije maandag voor alle leerlingen i.v.m. vergaderdag leerlingzorg

10 feb.

Rapport 1 mee

13 feb.

Gespreksavond rapport

18 feb.

Gespreksavond rapport

21 feb.

Warme truiendag, de kachel staat die dag een paar graden lager

24 – 28 feb.

Voorjaarsvakantie

