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Kerstvakantie
OV-vergadering
Groep 7/8 naar DE
Kiep

Kerstviering
Al bijna twee weken zijn de lokalen in
kerststemming. Dit allemaal voor de
gezellige donkere dagen voor Kerstmis.
Donderdagochtend werden er door de
leerlingen met op de achtergrond mooie
kerstliedjes, nog prachtige kerststukjes
gemaakt. (Zie fotoalbum op de website)
Deze werden `s avond bij het kerstdiner
geplaatst wat een hele leuke sfeer gaf.
Het kerstdiner
Het kerstdiner was weer een groot succes
Heel veel kinderen schitterden in hun
mooiste outfit.
Met een glimlach liepen ze door de klas/school. Vooral voor de jongsten was het best spannend in
het donker op school.
De kinderen hadden overheerlijke hapjes meegebracht. Van
taco’s tot stamppot met worst, van patat en frikadel tot
hartige taart, van rolletjes met slagroom tot fruitspiesjes.
Het zag er fantastisch uit en smaakte overheerlijk. Er is dan
ook maar weinig overgebleven.
Onder de klanken van het keyboard, bespeeld door Imre,
genoten de kinderen van een heerlijke maaltijd en een mooi
kerstverhaal.
De ouders konden genieten van heerlijke glühwein, een
broodje knakworst en echte snert.
Het was voor iedereen een geslaagde avond.
Wij willen de ouders bedanken voor het bereiden van al het
heerlijks.
De Oudervereniging bedanken wij voor haar tomeloze inzet
gedurende de afgelopen weken.
Bedankt.

Afscheid Evelien
Evelien was donderdag voor het laatst op
OBS De Zeijer Hoogte. Hier heeft ze afscheid
genomen van de kinderen en ouders.
Van het team had Evelien al afscheid
genomen op woensdag. Met een
gezamenlijke lunch hebben we met een lach
en een traan Evelien in het zonnetje gezet.
Wij bedanken Evelien voor alles wat ze de
afgelopen 17½ jaar voor de school in Zeijen
heeft betekend en gedaan.
We wensen Evelien veel succes op De
Marskramer in Assen.

Afscheid van Mila en Demi
Helaas gaan twee leerlingen onze school verlaten. Demi en Mila Louwes gaan naar Assen
verhuizen aan gaan naar basisschool Het Sterrenschip in Assen.
Wij wensen de kinderen een plezierig schooltijd op hun nieuwe school.

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een
voorspoedig 2019!
Team OBS De Zeijer Hoogte

