Voor u ligt nummer 5 van de St. Thomasluiden. Wij wensen u
veel leesplezier toe.

Bij inlevering van een kerstboom krijgen de kinderen een
sinaasappel en een lot. Uit de loten wordt de winnaar
getrokken die daarmee een mooie boekenbon wint.

De agenda voor de maand januari:

De kerstvieringen

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari: Kerstvakantie
Woensdag 11 januari:
Kerstbomenactie dit jaar op de Albertine Agnesschool
Maandag 16 januari:
Infoavond nieuwe kleuters
De maand januari: leerlingvolgsysteem: CITO-toetsing

We hebben vanochtend in kleinere groepen Kerstmis gevierd.
In een mooi versierd speellokaal hebben we gezongen,
gebeden en is er een mooi kerstverhaal verteld. Daarnaast
heeft elke groep een eigen kerstwens voorgelezen waarbij
kaarsen zijn gebrand. Na de viering hebben we gezamenlijk
een heerlijk stuk suikerbrood gegeten en chocolademelk
gedronken. Door groepen te combineren ontstond een zeer
gemêleerd gezelschap dat geboeid heeft geluisterd. De
kinderen zullen jullie vast vertellen over hun ervaring. We
hebben de bijeenkomst ervaren als een prachtige, intieme
afsluiting van een mooie voorbereiding op het Kerstfeest.

Geachte ouder(s) en verzorger(s),

De nieuwe kleutergroep
Nieuwe naam…
Er is een mooie, spannende naam bedacht voor de nieuwe
kleutergroep. De kinderen die vanaf maandag 23 januari in
deze groep komen te zitten mogen zich de Toffe Tijgers
noemen.
Verdeling vanaf 23 januari
Vanaf 23 januari hebben we dus vijf kleutergroepen:
De Bezige Bijen (groep 0-1): huidige speellokaal
De Dappere Dino’s (groep 0-1-2): huidige lokaal DD
De Kwakende Kikkers (groep 0-1): huidige lokaal KK
De Toffe Tijgers (groep 2): voormalige lokaal BB
De Vrolijke Vlinders (groep 0-1-2)): huidige lokaal VV
Na de zomervakantie stromen de kinderen van de TT door
naar groep 3 en gaan we weer verder met vier
kleutergroepen.

De volgende Sint Thomasluiden
verschijnt 27 januari 2017
Kerstbomenactie
Het is nog niet zo ver, maar misschien is het wel handig om de
datum vast te vermelden:
De Kerstbomenactie vindt dit jaar plaats op 11 januari 2017.
Plaats van inzameling: De Albertine Agnes school

Welkom en afscheid
De volgende leerlingen zijn in de maand december bij ons op
school gekomen of komen in de maand januari bij ons op
school.
Bij de Bezige Bijen:
Silas Visser, Hanna de Jong, Merel Posset, Dennis Enting
Bij de Dappere Dino’s:
Pepijn de Vries
Bij de Kwakende Kikkers:
Kasper Cilissen
Bij de Toffe Tijgers:
Kasper Cilissen
Bij de Vrolijke Vlinders:
Thomas Jaski
Groep 2:
Mert Bayrakli

Afscheid van kinderen
Na de vakantie zullen een aantal kinderen door verhuizing of
door andere omstandigheid niet terugkeren op de St.
Thomasschool. Alissa (groep 7) en Aimee-Lynn de Boer (groep
4) gaan naar de r.-k. Basisschool De Sprong Idserdastins. Lisa
Bos gaat de St. Michaëlschool in Harlingen en Jorrit Bouwer

(6) gaat naar Het Klaverblad. Ayden Wang (VV) gaat de Skelp
in Drachten. Wij wensen hen allen een prachtige tijd toe op
hun nieuwe school en hopen nog eens wat van hun te horen.

Kerstmarkt
Woensdag 21 december jl. hebben we een prachtige
Kerstmarkt georganiseerd. De kinderen hadden veel werkjes
gemaakt om die vervolgens te koop aan te bieden. We hadden
veel geschenken ontvangen die als prijs konden dienen bij het
Draaiend Rad. Er is door ouders geschminkt en iedereen kon
genieten van heerlijk eten en drinken. Ook onze IKC-partner
Sinne Bach droeg haar steentje bij. Door een prachtige
organisatie van leerkrachten, mensen van de oudervereniging
en overige ouders kon dit grootse evenement tot stand
worden gebracht. Het uiteindelijke eindresultaat is nog niet
helemaal bekend maar we schatten in dat we rond de € 2000,hebben overgehouden. Een prachtig resultaat. Het
uiteindelijke bedrag zal worden overgemaakt aan de “Stichting
voor Kinderen”. Aan alle medewerkers aan de Kerstmarkt een
welgemeend woord van dank.

Oudervereniging bedankt
Voor de leden van de Ouderraad zijn de november- en de
decembermaanden, zoals elk jaar weer erg druk geweest. De
Sint-Maartenoptocht, de Adventskransen, de
Sinterklaasactiviteiten, de Kerstmarkt en de Kerstviering.
Petje af voor jullie inzet!!
Heel hartelijke dank.

Kerstballen raden…
Er zaten 147 ballen in de boom. Niemand had het precies
goed maar Robin van groep 3b en Silvan Jaski (het broertje
van Thomas van de VV) zaten er het dichtst bij. Zij winnen de
bioscoopbon. Gefeliciteerd!
Groetje van juf Mieky.

IKC-nieuws
Omdat we deze maand (2 december) al een IKC-nieuwsbrief
de deur uit hebben laten gaan, komt de volgende in januari.

Een kop Koffie
De oudervereniging nodigt u uit voor het volgende:

Op maandag 9 januari staat er om kwart
over acht een kop koffie klaar voor de
ouders die dat wensen. Kunnen we elkaar
de allerbeste wensen geven.
Luizen geconstateerd
In een aantal groepen is bij meerdere kinderen haarluis
geconstateerd. Na de vakantie komen de kriebelmoeder langs
om een controle te houden. Zou u de komende weken het
haar van uw kind(eren) willen onderzoeken op luizen en neten
en zo nodig actie willen ondernemen. Wilt u meer informatie
over de stappen die u zou kunnen nemen dan kunt de
volgende link openen:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Wat_kun_je
_tegen_hoofdluis_doen

De schooladviescommissie, de mzr,
de oudervereniging,
het St. Thomasteam en
de kinderen wensen u allen een
Zalig Kerstmis
en een
Zalig Nieuwjaar

