Belangrijke data
Maandag 25 november ´19
Woensdag 27 november ´19
Vrijdag 29 november ´19
Donderdag 5 december ‘19
Vrijdag 6 december ‘19
Vrijdag 13 december ‘19
Maandag 16 december ‘19
Donderdag 19 december ‘19
Vrijdag 20 december ‘19
Maandag 23 december ‘19 t/m vrijdag 3 januari ‘20
Maandag 6 januari ‘20
Maandag 6 januari ‘20
Vrijdag 10 januari ‘20
Woensdag 15 januari ‘20

Weekopening groep 1-2 Jeanne
GMR
Groep 1-2 vrij
Sinterklaas op school
Studiedag kinderen vrij
Groep 1-2 vrij
Weekopening groep 5-6
Kerstviering
Vrije middag
Kerstvakantie
Start Kanjerweek
Luizencontrole
Groep 1-2 vrij
Afsluiting Kanjerweek

Warm welkom
Afgelopen maandag ben ik begonnen als directeur op De Driehoek.
Allereerst werd ik welkom geheten door de kinderen tijdens de
weekopening. Ik kreeg een knutselwerk waarop alle namen van de
kinderen stonden. Enkele ouders kwamen een prachtige bos
bloemen brengen namens de ouderraad en na schooltijd had het
team lekkers geregeld voor bij de koffie. Kortom; een warm
welkom! Graag wil ik iedereen daarvoor hartelijk bedanken!
Groetjes, Judith

Ziekte en vervanging
Jacobine (groep 6/7) en Jolyne (groep 1/2) zijn op dit moment beiden ziek. Jolyne heeft naast
groepsverantwoordelijkheid ook taken als intern begeleider. Heeft u vragen aan haar als
intern begeleider, dan vragen wij u contact op te nemen met Kim of Judith.
Ouders/verzorgers van de betreffende groepen worden via de mail geïnformeerd over de
vervanging.

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

Sinterklaas
Donderdag 5 december is het zo ver! Sinterklaas komt met zijn pieten een bezoek brengen
aan De Driehoek. Zij worden buiten op de speelplaats ontvangen door alle kinderen van de
school. Vervolgens komt groep 1 t/m 4 gezamenlijk samen in de hal en zorgt elke groep voor
een leuk optreden. Daarna probeert de Sint nog een bezoekje te brengen aan de groepen 5
t/m 8. Zij hebben deze dag surprise in de eigen klas.

Volgende nieuwsbrief

16 januari 2020
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Bijlagen
Cendra jeugd- en tienercentrum
Stichting Cendra biedt allerlei leuke activiteiten aan tieners
en jongeren in Aarle-Rixtel. Elke woensdagmiddag tussen
13.30-16.30 uur en vrijdagavond tussen 18.30-21.30 uur zijn
er inloopmogelijkheden voor kinderen van groep 7/8. Er staat ranja en iets lekkers klaar en
de kinderen kunnen allerlei spelletjes spelen. Gedurende deze inloopmomenten zijn er goed
opgeleide volwassenen aanwezig die zorgen voor de nodige begeleiding.
Stichting Cendra biedt ook voorlichting en kinderen kunnen er terecht met hulpvragen. Wilt
graag een klassenfuif organiseren? Deze mogelijkheid biedt Stichting Cendra. Genoeg
redenen om eens een kijkje te gaan nemen!
Meer informatie en agenda: www.cendra.net
Duivenakker 72a, 5735JB Aarle-Rixtel (bij de brandweerkazerne)
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