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‘Prestatie… met passie & plezier’ 

Vrijdag 21 december 

Op vrijdag 21 december start de kerstvakantie voor alle 

kinderen om 12.00 uur. Dit staat niet vermeld op de 

kalender. De groepen 5 t/m 8 zijn ook om 12.00 uur 

vrij!  

 

Terugblik Sinterklaasfeest 

We kijken terug op een geweldig Sinterklaasfeest. De 

Pietenband speelde weer de pannen van het dak en 

Sinterklaas had voor alle kinderen weer een cadeautje 

meegenomen. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben 

Sinterklaas geholpen met het maken van surprises en er 

was een prima sfeer in de school. Mede namens Sinter-

klaas en de Pieten; dank jullie wel! 

 

Hulpouders bedankt 

Bij deze willen we alle hulpouders (en natuurlijk de AC) 

bedanken voor de inzet tijdens het Sinterklaasfeest en 

voor het versieren van de school voor Kerst. Dit wordt 

enorm gewaardeerd. Nogmaals hartelijk dank! 

 

Oudergesprekken 

A.s. maandag 10 en dinsdag 11 december zijn de voort-

gangsgesprekken. Hiervoor heeft u een uitnodiging ont-

vangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem 

dan even contact op met de desbetreffende leerkracht. 

 

Groepen 1 en 2 

Denkt u eraan dat de groepen 1 en 2 op dinsdag 11 de-

cember vrij zijn vanwege een ingelaste studiedag voor 

de leerkrachten van groep 1 en 2? 

 

 

Bureau Halt in de klas 

Op dinsdag 11 december (groepen 7) en dinsdag 18 de-

cember (groepen 8) krijgen de kinderen voorlichting 

over de overlast tijdens de jaarwisseling van Bureau 

Halt. Tijdens deze voorlichting gaan ze in op verschillen-

de overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. 

Ook gaan ze in op de regels rondom vuurwerk. 

 

Kascontrole (vacature) 

Helaas hebben we op onderstaand bericht nog geen 

reactie gehad, vandaar nogmaals deze vacature: 

De kascommissie bestaat uit twee leden, waarvan me-

vrouw Marjolein Middelkoop aftredend is. Hiermee is 

nu een vacature ontstaan voor deze commissie.  

Wat is de taak van een lid van de kascommissie? 

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert 

de Activiteitencommissie het financiële verslag over het 

afgelopen schooljaar. Als commissielid controleert u de 

jaarlijkse financiële verantwoording. 

Wie zoeken wij? 

De Activiteitencommissie zoekt iemand met gevoel 

voor cijfers en administratie. U hoeft daarvoor geen 

financieel specialist te zijn. Heeft u interesse om de fi-

nanciën van de Activiteitencommissie op scherp te hou-

den én heeft u tijd om in januari 2019 de financiën te 

controleren?  

Meldt u zich dan vóór 31 december 2018 aan door een 

e-mail te sturen naar ac@parkschool.nl  


