13-12-2019
Leerpunt.
De laatste twee weken voor de kerstvakantie zullen de leerpunten in de klassen herhaald worden. Na de
kerstvakantie bieden we nog 3 weken nieuwe leerpunten aan. Daarna worden alle leerpunten nogmaals
aangeboden.
Afscheid van juf Akkelien
Zoals u in de mail heeft kunnen lezen stopt juf Akkelien per 31 december 2019 met werken.
Donderdag 19 december nemen we samen met de kinderen afscheid van haar.
U bent van harte welkom om afscheid van haar te nemen op 19 december vanaf 13.45 uur!

Oproep Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Comprix!
Alle scholen hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin de ouders en de leerkrachten
vertegenwoordigd zijn. In de medezeggenschapsraad worden zaken besproken die direct invloed
hebben op de school.
Bij de stichting Comprix is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten
ouders en leerkrachten die alle scholen van Comprix vertegenwoordigen en worden school overstijgende
zaken besproken.
In de GMR is een zetel voor het SBO (De Triade in Wolvega en De Kampingerhof in Oosterwolde). Het is
belangrijk dat onze scholen voor speciaal basisonderwijs vertegenwoordigd zijn in de GMR.
Martine van Vondel heeft tot vorig schooljaar het SBO vertegenwoordigd. Op dit moment is er een
vacature voor deze zetel. Gezien de samenstelling van de GMR, wordt hier een ouder voor gevraagd.
Heeft u belangstelling voor deze zetel, dan kunt u dit doorgeven aan Tineke of Martine.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Martine.

Herinnering! Kerstbakjes maken.
Dinsdag 17 december gaan de kinderen hun kerstbakje maken. De kinderen nemen op maandag 16
december de volgende materialen mee: bakje, oase, groen, kerstversiering, kaarsje.
Voor het maken van de kerstbakjes zou het voor ons prettig zijn als er ouders zijn om dit samen met
ons te organiseren. Als je hiermee wil helpen stuur dan even een mail naar juf Diana;
d.zandbergen@detriadewolvega.nl

Daarnaast zijn wij op zoek naar ouders die voor ons kerstbakjes willen maken voor de verkoop op de
kerstmarkt. Deze bakjes worden ook op dinsdag 17 december gemaakt. Wij zorgen dat de materialen
hiervoor op school aanwezig zijn. Opgave hiervoor kan ook via juf Diana.

Kerstmarkt.
Dinsdag 17 december van 17:00 tot 18:30 uur organiseren wij een kerstmarkt. Noteert u deze datum
vast in uw agenda?

Kerstbuffet.
Donderdag 19 december organiseren we een kerstbuffet. Alle kinderen gaan gezamenlijk met elkaar
eten in de gymzaal en de hal. Wij zorgen er natuurlijk voor dat deze helemaal in kerststemming is.
Wij hebben uw hulp nodig.
Na het grote succes van vorig jaar willen dit jaar het zelfde idee aanhouden. De kinderen gaan thuis zelf
hapjes maken en meenemen naar school. Om ervoor te zorgen dat we een heerlijke kerstlunch krijgen
hebben we een verdeling gemaakt in voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Het is de bedoeling dat u met uw kind iets maakt voor tussen de 5 en 10 kinderen.
Wij zijn ook op zoek naar ouders die ons helpen bij het uitdelen van het buffet!
U ontvangt van ons nog een brief met informatie.
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Kinderen zijn om 12:00 vrij!

