Sinterklaasviering
Morgen ontvangen wij Sinterklaas en zijn pieten. De leden van de Sintcommissie hebben er
de afgelopen maanden voor gezorgd dat het ook dit jaar weer een spektakel zal worden.
Wij verwachten dat de Sint met zijn gevolg om 8:35 uur bij school aankomt. De kinderen
verzamelen eerst in de klassen en gaan gezamenlijk naar buiten toe, waar meester Erik de
Sint officieel zal ontvangen. In verband met de strakke organisatie, willen we alle ouders
verzoeken om morgen extra op de tijd te letten.

Rokenvrije schoolomgeving
Alle kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort dus ook
een rookvrije schoolomgeving bij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en
jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een
rookvrije schoolomgeving beschermt hen ook tegen de schadelijke
gevolgen van meeroken.
Alleen een rookvrij schoolplein is hiervoor niet voldoende. Om
kinderen in een gezonde rookvrije omgeving op te laten groeien
hebben we ook uw medewerking nodig. We verzoeken u daarom
vriendelijk om het roken te beperken tot op het parkeerterrein of bij
de bankjes. Hier vindt u ook de peukentegel waarin u uw peuk netjes kunt wegwerpen,
zodat de schoolomgeving schoon en opgeruimd blijft.
Namens alle kinderen, vriendelijk bedankt voor uw begrip en medewerking!

Ouderbijdrage – namens de OR
In de afgelopen week hebben de ouders van de OR zich ingezet om het innen van de
ouderbijdrage per PIN of contant mogelijk te maken. Na een eerste week heeft ca. 45% van
de ouders de bijdrage betaald.
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om te betalen? Natuurlijk kunt u de bijdrage van
€27,50 per kind nog altijd per bank overmaken op rekeningnummer NL07 INGB 0002357479
t.n.v. Medezeggenschapsraad de Aquamarijn en o.v.v. ouderbijdrage en de naam en de
groep(en) van uw kind(eren). Wilt u toch liever contant betalen, dan kan dit in de ochtend bij
juf Irma.

Versieren kerst – vrijdag 7 dec. 14:00 #hulpgezocht
December is traditiegetrouw de maand van de bijzondere feesten. Wanneer de Sint is
vertrokken, staat de kerst al voor de deur. Om de school weer in prachtige kerstsferen te
brengen wordt de school vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur versiert. Hiervoor is de OR nog op
zoek naar hulpouders. Dus heeft u even tijd? Uw hulp wordt van harte gewaardeerd.
Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind of bij de voorzitter van de OR, Yvette van Zwol.

Belangrijke data
4 december
7 december
11 december
13 december
20 december
24 dec. t/m 4 jan.

Sint op school / surprise
Versieren school kerst
Studiemiddag (leerling om 12:00 uur vrij)
Afsluiting eerste SoVa training
Kerstdiner
Kerstvakantie

