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Kerstmis
Het is alweer de laatste nieuwsbrief van 2018. De tijd lijkt te vliegen.
Vanavond is het Kerstdiner. We wensen alle kinderen en teamleden veel plezier.
We hopen dat alle gezinnen van de kerstvakantie mogen genieten en we zien jullie maandag 7 januari graag
terug.
Nieuwe leerlingen
Gedurende het schooljaar hebben wij een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.
We wensen de kinderen en hun ouder(s) heel veel plezier op onze school!
Vanwege de wet op de privacy noemen wij geen namen van kinderen en om deze reden plaatsen wij ook
geen foto’s in de nieuwsbrief.
Afscheid Meester Jelle
Onlangs nam meester Jelle al afscheid van de kinderen van onze school. Afgelopen vrijdag hebben we als
team stil gestaan bij zijn vertrek. Als cadeau hebben we bloembollen van hem gekregen, om de
schoolomgeving in het voorjaar mooi te laten kleuren.
Groep 5/6 zal een plan van aanpak maken om te kijken waar en hoe we de bolletjes gaan planten.
TSO
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij nog altijd op zoek zijn naar versterking tijdens de
TSO op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12:00 uur en 13:00 uur.
We hebben aangegeven dat dit tegen een vrijwilligersvergoeding kan, dit komt neer op €9,- per dag.
Wanneer zich geen nieuwe ouders melden die ons willen helpen, willen we de oproep breder uitzetten.
Mocht u iemand anders weten die zou kunnen/willen helpen, dan mag u ons dit laten weten. Wij denken dat
bijvoorbeeld aan een opa of oma, of iemand bij u uit de buurt.
Hesselerhof
Eerder deze week hebben de ouders een mail ontvangen met daarin de flyer voor de filmmiddag.
Donderdagmiddag staat er al een activiteit voor kinderen gepland, zo bleek later. Daarom heeft het bestuur
de filmmiddag verplaatst naar vrijdagmiddag.
SchoolApp
De SchoolApp wordt steeds meer gebruikt voor oproepjes, voor het plaatsen van nieuwsberichten in de
groep en voor het delen van foto’s. Het wordt gewaardeerd wanneer u de SchoolApp ook gebruikt. Mocht
het installeren niet lukken en wilt u hier hulp bij, laat het weten via ckuper@sg-owsa.nl. Wij helpen graag!
Nieuws vanuit de groepen
Deze maand is groepsnieuws via de SchoolApp verspreid.
Laatste nieuws
Het laatste nieuws kunt u altijd op onze website en in de SchoolApp vinden.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 24 januari.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website

Bijlage
Plaatselijk Belang

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Plaatselijk Belang Oosterhesselen wil met hun inwoners een dorpsvisie maken en wil heel graag een beroep
op u en uw kind(eren) doen.
Wij zouden het namelijk heel fijn vinden om ook eens van de kinderen te horen hoe zij het dorp zien over
ongeveer 10 jaar. Willen zij misschien nog steeds gebruik maken van de sportvoorzieningen in ons dorp? Is
er genoeg gelegenheid voor de kinderen om veilig en op een leuke manier buiten te spelen? Hebben zij
behoefte aan iets heel anders in het dorp, iets wat er nu niet is? Nu hebben wij van OBS de Woert de
mogelijkheid gekregen om de mening bij u en uw kinderen te peilen. We stellen dit zeer op prijs en hopen
dan ook op uw medewerking.
Alvast ontzettend bedankt alle kinderen en ouders voor de medewerking!
Ideeën, suggesties, visies en misschien wel hele leuke opmerkingen kunt u mailen
naar: info@pboorsterhesselen.nl
Mocht u meer ideeën of suggesties hebben, laat ons dit dan zeker ook weten.
Hesselerhof
Op VRIJDAGMIDDAG 28 december, in de kerstvakantie, is er een filmmiddag voor de kinderen van de
basisschool in de Hesselerhof. Welke film we gaan kijken is een verassing, maar dat ze leuk zijn, weten we
zeker!
Aanvang: 13:00-14.30 uur, groep 1 t/m 4
15:00-17:00 uur, groep 5 t/m 8
Kosten: €2,00 per persoon, dit is inclusief een glas drinken en wat lekkers.

