Belangrijke data
Maandag 26 november ‘18
Dinsdag 27 november ‘18
Donderdag 29 november ‘18
Vrijdag 30 november ‘18
Dinsdag 4 december ‘18
Donderdag 6 december ‘18
Vrijdag 14 december ‘18
Woensdag 19 december ‘18
Donderdag 20 december ‘18
Vrijdag 21 december ‘18
Maandag 24 december ‘18
Maandag 24 december ‘18 t/m
vrijdag 4 januari ‘19
Woensdag 16 januari ‘19

Weekopening groep 1/2/3/ Jolyne, Carry, Meike
Koffieuurtje
Medezeggenschapsraad
Groep 1-2 vrij!!
Sinterklaas op school
Studiedag ( hele dag vrij)!!
Groep 1-2- vrij!!
Afscheid Jolein ouders en andere genodigden
Jacobine jarig!!
Kerstviering tijdens schooltijd
Vrije dag!!
Karlijn jarig!!
Kerstvakantie!!
VO markt groep 7 en 8 19.00- 20.30

Inhoudsopgave
Belangrijke data
Inhoudsopgave
Kerstviering
Afscheid Jolein
Dank jullie wel!
Kampen groep 4 t/m 8
Bijlagen
Gezamenlijke collecte
RC De Oude Molen

Kerstviering
Ook dit schooljaar organiseert groep 8 weer de kerstviering voor de school. Ze zijn druk aan
brainstormen wat ze zullen gaan organiseren. De kerstviering is dit jaar op
donderdagmiddag 20 december tijdens schooltijd. De kinderen zijn gewoon om 14.30 uit en
dan begint hun vakantie. Wellicht wordt er via Klasbord nog een oproep voor hulp gedaan,
wanneer duidelijk is wat er nodig is.

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Afscheid Jolein
Donderdag 20 december is ook de laatste schooldag voor Jolein op De Driehoek. In de
ochtend neemt zij afscheid van de kinderen. Ouders zijn van harte uitgenodigd om op
woensdagmiddag 19 december van 16.30 - 18.00 afscheid van Jolein te nemen. Zij neemt
ook graag afscheid van u.

Dank jullie wel!
Afgelopen donderdag was de laatste ouderraadvergadering met Jolein.
Ik heb daar een prachtige boeket bloemen gekregen, waar ik nog
dagelijks van geniet. Een boeket dat ik van jullie allen heb mogen
ontvangen. En of dat nog niet genoeg was, kreeg ik ook nog een
cadeaukaart, waar ik binnenkort een nieuw boek voor op mijn e-reader
van ga kopen. Ontzettend bedankt allemaal!

Kampen groep 4 t/m 8
Dit schooljaar zitten we met een uitdaging wat betreft de
kampverdeling. Met zoveel overlappende groepen lukt het niet om de
groepen bij elkaar te houden. Dit betekent dat de kinderen van groep 4
en 5 (net als afgelopen jaar) samen op kamp gaan en de kinderen van
de groepen 6 t/m 8 samen op kamp gaan. Daniël gaat met beide
kampen mee. Voor de groep die dan op school blijft zoeken we een andere oplossing.
Groep 4 en 5 gaat woensdag 5 en donderdag 6 juni op kamp. Vrijdag 7 juni is studiedag.
Groep 6 t/m 8 gaat dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni op kamp. Waar we (op de fiets) naar toe
gaan is nog een verrassing!

Volgende nieuwsbrief

13 december 2018

Bijlagen
Gezamenlijke collecte
De werkgroepen voor de Gezamenlijke Collecte zijn volop bezig
om de organisatie voor de 3e ‘goede doelen week in
Aarle-Rixtel’ rond te krijgen. Zij zijn nog altijd op zoek naar
vrijwilligers die zich hiervoor slechts een paar dagen per jaar in
willen zetten. De Gezamenlijke Collecte wordt gehouden in de
laatste week maart en eerste week van april 2019. U gaat
langs in een aangewezen straat / wijk om enveloppen af te
geven. In de envelop zit een brief met uitleg en een invullijst
waarop de deelnemende landelijke fondsen vermeld staan. Hierop kan men een bedrag per
fonds invullen. Deze envelop wordt later dan weer door de collectant opgehaald. U bent er

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

slechts enkele uren mee kwijt.Bij deze dus de oproep om u aan te melden voor slechts enkele
uurtjes per jaar!
Voor vragen over de collecte kunt u terecht bij
collectanten@gezamenlijkecollecteaarlerixtel.nl of bel met mevr. Hoogkamer: 06-53925874.
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