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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
SINTERKLAASVIERING
Op woensdag 5 december brengen Sinterklaas en de Pieten een bezoek
aan onze school. De kinderen mogen natuurlijk verkleed komen!
Vanaf 8:00 uur mogen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun surprise in de klas
brengen. Daarna kunnen de kinderen weer naar buiten om te wachten op de
Sint.
Wij verwachten alle kinderen uiterlijk 8:20 uur op de parkeerplaats, zodat we
Sinterklaas en de Pieten, al zingend, kunnen ontvangen op onze school. Wilt u uw kind
bij de leerkracht brengen?
Daarna verzoeken wij u om de aanwijzingen te volgen van de leerkrachten en/of OV-leden waar u kunt gaan
staan, zodat alle leerlingen Sinterklaas en de Pieten goed kunnen zien aankomen en volop genieten van de
aankomst. Na de aankomst gaan de kinderen met de leerkracht naar hun klas en vieren we het Sinterklaasfeest
verder in de groepen.
Wij verzoeken u vriendelijk, in verband met de aankomst van Sinterklaas en de Pieten, uw auto te parkeren op
het parkeerterrein over de brug en niet op de parkeerplaats voor de school.
Vanaf 13:00 uur, als Sint en zijn Pieten uitgezwaaid zijn, is het tijd om alle versiering in de school op te ruimen.
Wilt u komen helpen, geef het dan door aan de klassenouder of de groepsleerkracht.
Let op: op 5 december zijn alle groepen gewoon om 14:00 uur uit!!
STUDIEDAG ROBIJN
Donderdag 6 december hebben wij onze tweede personeelsdag. De leerlingen hebben deze dag geen school. Wij
zullen u na deze studiedag informeren over de inhoud van deze dag.
GEEN GYM
Aangezien sporthal Galecop vrijdag 7 december wordt opgebouwd voor de kerstshow van KRC Rolling, gaan de
gymlessen op deze dag niet door.
SUPER8DAY ANNA VAN RIJN COLLEGE
De leerlingen uit groep 8 gaan woensdag 12 december een kijkje nemen bij het Anna van Rijn College aan de
Albatros te Nieuwegein. De leerlingen gaan daar een aantal lessen bijwonen. Wij worden gehaald en gebracht
met de bus.
FIETSVERLICHTINGSACTIE VAN DE ANWB LICHTBRIGADE
Deze actie wordt georganiseerd door de Lichtbrigade van de ANWB om fietsers bewust te maken van goede
fietsverlichting. Net als vorig schooljaar doen wij graag mee aan deze actie. Met goede verlichting daalt de kans
op een aanrijding in het donker namelijk met 20%. Meer informatie kunt u vinden op www.anwb.nl/lichtbrigade
Op woensdagochtend 19 december willen wij de fietsen van de leerlingen uit groep 6 t/m 8 gaan controleren,
met name op verlichting en reflectie. Kinderen die meedoen krijgen een checkkaart die tijdens de controle wordt
afgevinkt. Ook al is het niet verplicht, hopen wij toch dat alle kinderen meedoen aan deze actie!
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DE TOONLADDER GALECOP HEEFT EEN FACEBOOKPAGINA
Eindelijk is onze eigen Facebookpagina in de lucht. Naast het huidige Klasbord en onze website, delen wij hier
activiteiten en dingen waar wij als Toonladder trots op zijn. U kunt ons vinden op: OBS De Toonladder Galecop. U
kunt ons volgen door de pagina te 'liken'(duimpje) en familie, vrienden en kennissen uitnodigen om hetzelfde te
doen. De eerste berichten over de Sinterklaasperiode staan er inmiddels op.
COLLECTE MS
De opbrengst op school bedroeg € 37,30.
JUMBO SPAREN VOOR JE SCHOOL ACTIE
Wij hebben 3549 punten behaald. Wij weten nog niet hoeveel geld wij daarvoor gaan ontvangen. U hoort dit van
ons wanneer dit bekend wordt gemaakt. Wij willen alle spaarders bedanken voor het steunen van onze school.
KALENDER DECEMBER 2018
Woensdag
05 december
Donderdag
06 december
Vrijdag
07 december
Dinsdag
11 december
Woensdag
12 december
Maandag
17 december
Woensdag
19 december
Donderdag
20 december
Vrijdag
21 december
KALENDER JANUARI 2019
Maandag
07 januari
Woensdag
09 januari
Dinsdag
15 januari
Woensdag

16 januari

Woensdag

30 januari

Viering sinterklaasfeest
Studiedag Robijn. De leerlingen zijn vrij.
Geen gym voor de groepen 3 t/m 8
Kijkochtend in de groepen 3 t/m 8 (8:30 – 9:00 uur)
Super8Day Anna van Rijn College groep 8
Nieuwsbrief uit
Fietsverlichtingsactie groepen 6 t/m 8
Kerstviering op school ( 17:00 – 18:30 uur)
Begin kerstvakantie om 12:00 uur

Weer naar school
Hoofdluiscontrole
Adviesgesprekken groep 8
Nieuwsbrief uit
Adviesgesprekken groep 8
19:30 uur overleg MR
Nieuwsbrief uit
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