kinderen kunnen mee doen. Zo is er chemie
voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en
Kidsart voor 3-4-5. Voor de kleutergroepen
volgt binnenkort een aanbieding. U kunt uw
kind aanmelden via de onderstaande link.
Daar staan ook de data en de tijden
vermeld. De activiteiten zijn gratis.
https://www.skillsforkids.nl/scholen/prinsehaghe
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Kernwaarden
In de maand december staat de kernwaarde
“SAAMHORIGHEID” centraal.
Saamhorigheid: samen maken wij de school
Door een positief pedagogisch klimaat
zorgen wij ervoor dat onze leerlingen met
en van elkaar kunnen
leren. Door de ouders te
zien als partner kunnen we
onze gezamenlijke
gedragen visie op
onderwijs vormgeven.
Nieuwe collega voor groep 1C
Na de kerstvakantie starten we een nieuwe
kleutergroep, groep 1C. We zijn heel blij te
kunnen melden dat we hiervoor een nieuwe
collega hebben kunnen aannemen:
Lieselotte de Goffau.
Misschien heeft u haar al gezien want
Lieselotte is in de maand december op
maandag en dinsdag bij ons op school om te
ervaren op welke wijze wij werken. Wij
wensen Lieselotte heel veel plezier op
Prinsehaghe.
Nieuw lid ouderraad
Doordat Thuy, de vader van Selena en
Lucas, lid is geworden van de MR was er
een plaats vrij gekomen in de Ouderraad.
Odette Regales, moeder van Jedidja (1-2A)
en Elody (6) is bereid gevonden om de
Ouderraad te komen versterken. Welkom
Odette!
Naschoolse activiteiten
Vanaf januari zijn er weer nieuwe
activiteiten na schooltijd waaraan de

Opbrengst startfeest: geluidsinstallatie
Uw heeft het inmiddels kunnen zien en
horen: van de opbrengst van het Startfeest
hebben we een mooie geluidsinstallatie
kunnen aanschaffen. Nu is alles goed te
horen wanneer we een activiteit in en om
de school hebben.

Kerstviering
Binnenkort ontvangt u informatie over de
kerstviering.
Belangrijke data:
13 december:
Koffieuurtje met informatie over
mediawijsheid.
17 december:
kerstviering leerlingen en samenzijn ouders
van 18.00 tot 19.00 uur.
18 december:
kerstmarkt in de hal van 8.30 tot 9.00 uur.
20 december t/m 5 januari: kerstvakantie.
6 januari: studiedag team, leerlingen vrij.
7 januari: start werken met project Jeelo:
“Zorgen voor jezelf en anderen.” Verdere
info volgt na de vakantie.
Met vriendelijke groet,
Team basisschool Prinsehaghe

