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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

 

Verkeersregelaars carnavalsoptocht: 
Sinterklaas moet nog op school komen en de 
kerststal staat nog niet eens, maar we zijn al 
wel bezig met de voorbereidingen voor de 
carnavalsoptocht. 

Ouders of andere familieleden die ons willen 
helpen als verkeersregelaar tijdens de optocht 
op 14 februari 2020 kunnen zich aanmelden 
via verrekijker@skolo.nl  U wordt dan 
bijgepraat door de verkeersouder van school. 

Voor onze jaarlijkse carnavalsoptocht hebben 
we een vergunning nodig. Deze vergunning 
krijgen we alleen als we over voldoende 
verkeersregelaars beschikken. 

Schoolfruit:  
Wij doen mee aan het  
“EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma”. Dat 
betekent dat we vanaf 11    
november t/m 17 april op drie 
dagen per week fruit aan onze 
kinderen aanbieden.  
We zijn nu enkele weken op 
weg. We zien een hele mooie 

groente- en fruit kwaliteit. De kinderen vinden 
het heerlijk en velen van hen staan dagelijks 
voor de poster met de verschillende groente 
en fruit soorten.  
Wij zijn blij met alle positieve reacties. 

L.E.D. it be: 
Zaterdag 14 december tussen 19.00 uur en 
20.00 uur ontmoeten we u en jou graag in de 
H. Maria Geboortekerk voor een bijzondere 
Thomasviering. 
Het is bedoeld voor iedereen die gelovig, 
ongelovig, jong of ouder is. 
‘L.E.D it be’ is het thema dat zal verrassen en 
uitdagen in tekst, beeld, zang (Vivace), 
gesprekken en opdrachtjes in De Heilige 
Chaos. 
Van harte welkom namens Thomas en Co. 

Nieuwjaarsreceptie: 
Op maandag 6 januari 2020 houden we onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie om 14.00 uur. 
We willen elkaar op dat moment een positief 
en gezond 2020 toewensen. Bij deze 
“NIEUWJAARSRECEPTIE” zijn alle ouders van 
harte uitgenodigd. We kunnen dan, onder het 
genot van een drankje voor kinderen en koffie 
of thee voor de ouders/verzorgers, proosten 
op een gezond en waardevol 2020. 
 

Goed onderwijs dichtbij
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De kalender van december, januari en februari. 
 
 
Dinsdag 3 december     Postdag 
Woensdag 4 december   Sinterklaas op de Verrekijker 
Maandag 9 december   Schaatsles groep 7 en 8* 
Dinsdag 17 december    OR vergadering 
Woensdag 18 december    Oud papier 
      Kerstviering (17.00 – 19.00) 
Vrijdag 20 december    Vanaf 12 uur Kerstvakantie 
23 december t/m 3 januari   Kerstvakantie 
 
 
 
Vrijdag 3 januari    Kersthandbal toernooi 
Maandag 6 januari    Nieuwjaarsreceptie  (14.00 uur) 
Dinsdag 7 januari    Postdag 
Woensdag 15 januari    Oud papier 
Dinsdag 21 januari    Schaatsles groep 7 en 8* 
Maandag 27 januari    GMR vergadering 
Dinsdag 28 januari    Schaatsles groep 7 en 8* 
Dinsdag 28 januari    OR vergadering 
Woensdag 29 januari    School schaak toernooi 
Vrijdag 31 januari    Studiedag team; alle kinderen vrij 
 
 
 
Zondag 2 februari    Vormselviering 09:30 uur MG kerk 
Dinsdag 4 februari    Postdag 
Vrijdag 14 februari    Carnavalsviering 
Ma 17 t/m vr 21 februari   Voorjaarsvakantie 
Ma 24 t/m di 25 februari   Carnaval  
Vrijdag 28 februari    Rapport 
 
  
*Voor deze groepen komen in de week van het schaatsen de gymlessen op vrijdag te 
vervallen.  
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 
 
 


