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MR vergadering
Afscheid Evelien
Kerstdiner

Tussen 10.00 uur en 11.30 uur kunt u langs komen om afscheid
van juf Evelien te nemen.
Leerlingen ‘s middags om 12.00 uur vrij
Informatie volgt (zie bijlage)

Kerstvakantie

Sint uitgezwaaid
Woensdag 5 december is Sinterklaas op school geweest. In de koets van de familie Bouwsma
kwam hij om kwart voor negen op school aan.
Sinterklaas heeft vervolgens met zijn
4 pieten de genoten van een
gezellige gezamenlijke bijeenkomst in
de gymzaal. De gymzaal was weer
prachtig ingericht door de leden van
de Oudervereniging. Samen met de
peuters van `t Stalletje, vaders,
moeders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden hebben we naar de
optredens van de verschillende
groepen gekeken.
Ook kwamen plotseling spulletjes
terug die uit de klassen waren
verdwenen na het bezoek van de
rommelpieten.
Daarna mochten de kinderen even
lekker buiten spelen want de Sint zou nog op bezoek in de klassen komen. Voor de onderbouw
had hij leuke cadeautjes meegebracht. De kinderen van de midden en bovenbouw hadden hele
leuke surprises voor elkaar gemaakt.
Tegen twaalven hebben we vervolgens de Sint weer uitgezwaaid.
We willen iedereen bedanken die deze dag voor de kinderen tot een succes hebben gemaakt.

Op naar de kerst.
Kerstbrief: zie bijlage

Juf Evelien gaat ons verlaten (aangepast)
Na ruim 17 jaar gaat juf Evelien de school in Zeijen verlaten. Evelien begon in 2001 als
leerkracht. De afgelopen 7 jaren heeft Evelien met name gefunctioneerd als Intern Begeleidster
en nu als Coördinator Passend Onderwijs. Zij zette zich in vooral voor die kinderen die, om wat
voor redenen ook, extra zorg behoeven.
Evelien gaat per 1 januari 2019 werken aan de Marskramer in Assen.
Dit betekent dat Evelien haar laatste werkdag in Zeijen is op donderdag 20 december 2018.
Voor de ouders is er de gelegenheid om Evelien te bedanken voor haar inzet op
donderdagochtend 20 december van 10.00 uur tot 11.30 uur.

