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DEZE WEEK
Deze week staat weer het een en ander in de
agenda. Zo hebben wij woensdag aanstaande het
jaarlijkse kerstdiner. Tot 19.00 uur vindt het
diner plaats. Donderdagochtend hebben wij weer
onze kerstviering. Deze viering bestaat uit
optredens uit alle groepen.
Vrijdag start na schooltijd de kerstvakantie. Op
maandag 6 januari zien wij elkaar weer en zullen
traditioneel starten……
KERSTBORREL
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur kunt u tijdens het
kerstdiner van de kinderen samen alvast proosten
op een heerlijke vakantie, een (witte) Kerst en een
goed Oud & Nieuw onder het genot van een
winterse verrassing voor slechts € 1,50 € p.p.
Een extra donatie voor de Filipijnen wordt zeer
gewaardeerd; hiervoor zijn spaarpotten op het
plein en bij de groepsdeuren.

verse oliebol met krent
verse oliebol naturel
met
glaasje

of glaasje

donatie krijgt u een schitterende “Maatjes
Kerstkaart”. De opbrengst wordt gedoneerd aan
een kleinere organisatie die betrokken is bij de
hulp aan De Filipijnen: Bangon Maribojoc Bohol
(=wederopbouw van het dorp Maribojoc op eiland
Bohol)
Er blijft zodoende niets aan de welbekende
strijkstok hangen en krijgen we als school ook in
beeld wat er met het geld gebeurt. Een
vrijwilligster die de
afgelopen tijd druk bezig is
geweest bij ons op school is
nauw betrokken bij deze
organisatie.
Er is een korte lijn om
hulpgoederen te kopen van
het geld dat wij storten. Er worden o.a. zakken
rijst, noedels, medicijnen, water, zelfs slippers
gekocht. Dit wordt dan in kleinere pakketjes
verdeeld over de mensen die het meest nodig
hebben. Het geld en de spullen zijn eerder op de
bestemming en kunnen wij volgen als school. De
pakketjes worden uitgedeeld aan de bevolking die
verder weg wonen van de hoofdwegen, waar de
reguliere hulp niet
komt. U ziet hier wat
foto’s van de acties.
Vanaf groep 5 is
hierover vandaag een
presentatie gegeven.

ABC-KATTENBROEK
Winterse verrassingsbonnen zijn vanaf 17
december verkrijgbaar!
dinsdagochtend 08.15 uur –dinsdagmiddag 15.00
uur
woensdagochtend 08.15 uur – woensdagochtend
vanaf 11.45 tot 12.15 uur
Kerstdonatie voor de
Filipijnen
Tijdens de kerstborrel
wordt u gevraagd om een
donatie te doen. Voor uw

Weet jij wat er speelt in
Kattenbroek?

We zijn van start gegaan met een groep betrokken
ouders met kinderen in de leeftijd van het
basisonderwijs (bovenbouw) en voortgezet
onderwijs uit Kattenbroek. In deze groep

bespreken wij waar wij als ouder tegen aan lopen in
het opvoeden/opgroeien in kattenbroek.
Je zult het vast herkennen: Stress in de ochtend,
verveling, veiligheid, altijd druk en voor de
duizendste keer…..

Wij zijn nog op zoek naar jou als betrokken
ouder, wil jij meedenken en meedoen?
Het kost je per maand 2 uur aan de bijeenkomsten
en voortvloeiende acties. Als ouders kunnen wij
van elkaar leren. Hoe leuk om elkaar te

VAN NOKIK
Houdt u rekening met de eindtijden voor het
overblijven? Om 12.50 uur gaat de fluit voor
overblijvende kinderen; vanaf dat moment mogen
andere kinderen pas het plein op. Voor hen gaat om
12.55 uur de bel, zodat ze op tijd naar binnen
kunnen.
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
ikblijfover@gmail.com of het telefoonnummer van
de overblijfcoördinator Kim 06-38826346.

ondersteunen! En heerlijk om te weten dat u niet
de enige bent met vragen. We hopen jou te zien!
Je kan je aanmelden voor Kattenbroek; wat
speelt er? bij: karim.bashandy@welzin.nl

NIEUWS VAN DE SKA
De SKA heeft bij ons op school ‘Voorschool’ (voor
peuters) en een BSO. De SKA houdt de volgende
actie:
Actie voor Serious Request

Voor iedereen hele prettige
feestdagen, een heerlijke
vakantie en een mooi begin van
2014 gewenst!

Zie je ergens een blauw klein label in de stad?
Stop hem in een envelop, schrijf daar je naam en
je telefoonnummer op en lever hem in bij de SKA
op Stationsplein 26. Deze actie is bedoeld voor
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Voor elk label doneert de SKA 1 euro aan Serious
Request (met een vooraf bepaalde limiet). Het kind
dat de meeste labels inlevert, maakt kans om mee
te gaan naar Leeuwarden, waar het Glazen Huis op
dit moment staat.

Vriendelijke groeten, ook namens het team,
Joop Stas

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

