activiteiten. Hartelijk dank voor je inzet voor
de MR in de afgelopen jaren Lalén!
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Kerstvieringen
Wat een feest was het bij het kerstdiner
voor de leerlingen en de samenkomst voor
de ouders! Er waren heel veel lekkere
hapjes, door u ouders, gemaakt waarvan
volop gesmuld werd! De kinderen hebben
genoten en ook de ouderbijeenkomst was
een groot succes, mede namens de
inspanningen van de leden van de
Ouderraad. Hartelijk dank hiervoor!
De kerstmarkt van woensdag was ook een
enorm succes. Bijna alles is verkocht. Dit
leverde dan ook een heel mooi bedrag dat
overgemaakt wordt naar de stichting
Opkikker, namelijk 484 euro!
Wat geweldig dat we dit samen voor elkaar
hebben gekregen. Dat is saamhorigheid!

Afscheid lid MR
Aan het begin van dit schooljaar is Lalén
Gajadin, vader van Ashish uit 2b, gestopt
met zijn werk voor de MR van de school.
Vorige week hebben wij hem hiervoor
passend bedankt. Gelukkig blijft hij ons wel
bij andere zaken ondersteunen, zoals het
regelen van het geluid bij de verschillende

Cursus Tolk
Marieke van Heerde (logopediste) en juf
Anneke gaan op 3 vrijdagen de cursus Tolk
geven.
Tolk is een methode voor taalstimulering en
wil de taalontwikkeling van jonge kinderen
rijker en gevarieerder maken.
Tolk maakt gebruik van film om ouders te
laten zien en horen hoe zij op een goede
manier met hun kind in gesprek te gaan.
De onderwerpen die aan de orde komen
zijn: mijn lichaam, verkeer en voorlezen
thuis.
Voor wie?
Voor de ouders van de peuters, gr 1C,
gr1/2A en groep 1/2B
Wanneer?
Op vrijdag 17 en 31 januari en vrijdag 14
februari. Tijd: van 08.30 uur tot 09.30 uur
Meer info: http://www.tolkinfo.nl/
Let op: 31 januari kan de school gesloten
zijn ivm de staking. U wordt hiervan op de
hoogte gehouden.

Binnenlopen
Van verschillende ouders hebben wij
gehoord dat ze het jammer vinden dat ze

niet meer met hun kind mee naar de klas
mogen lopen vanaf groep 4. Toch houden
wij hier wel aan vast: dit is omdat de drukte
op de trappen anders te veel wordt en het
gevaarlijke situaties oplevert. Dus
vriendelijk maar dringend verzoek om
beneden afscheid van uw kind te nemen als
het in groep 4 of hoger zit. Na schooltijd,
wanneer de deur open wordt gezet, kunt u
altijd even naar de leerkracht lopen voor
een korte vraag of het maken van een
afspraak.
Lollies en snoep
Wij zien dat er regelmatig kinderen (direct
na schooltijd) in de school lopen met lollies.
Deze zijn verboden! Lollies kunnen erg
gevaarlijk zijn wanneer er tegenaan
gestoten wordt waardoor het in de keel van
uw kind schiet. Graag uw aandacht
hiervoor.

pakket activiteiten met speciale
VakantiepasKorting voor de leden.
Bij Cool Event Scheveningen kan worden
geschaatst of genoten van de Magische
IJsbeelden. Dan nog even door naar De Pier
voor een heerlijke pannenkoek. Alvast de
sfeer van Oud & Nieuw proeven? Dat kan
met de oliebollen van Vermolen. Bekijk
deze en alle andere activiteiten op
vakantiepas.nl. Is uw kind nog geen lid van
de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op
via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik
van de kortingen. VakantiepasClubleden
krijgen twee weken vóór elke
schoolvakantie een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de
activiteiten.

Belangrijke data:
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.

Wij wensen u fijne feestdagen en een
prettige kerstvakantie.

VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
Volgens de weermensen wordt december
dit jaar zachter en natter dan normaal. Dus
een witte kerst, daar hoeven we niet op te
rekenen. Gelukkig hebben we geen sneeuw
nodig voor een leuke kerstvakantie, want de
VakantiepasClub heeft weer een gevarieerd

Met vriendelijke groet,
Team basisschool Prinsehaghe

