Kerstviering
Wat een swingende start van de kerstviering
gisteren in het MFC. Daarna gingen alle groepen
naar de klas voor een heerlijk kerstdiner, dat
gemaakt was door ouders/verzorgers. Hartelijk
dank hiervoor.

Juffen
Vandaag hebben we afscheid genomen van juf
Anouk, omdat zij op een andere school gaat
werken. Ook juf Wendy was vandaag voor het
laatst, omdat zij een baan gevonden heeft.
Bedankt voor alles en veel succes op jullie nieuwe
school!
Juf Eva, die op maandag en dinsdag stage loopt in
groep 3, komt na de kerstvakantie ook op
woensdag.
Juf Monique, onze nieuwe stagiaire, komt na de
kerstvakantie op donderdag en vrijdag stage lopen
in groep 3.
Ook verwelkomen we juf Sandra. Zij stelt zich
hieronder aan u voor.
We wensen jullie veel plezier op Parelmoer.
Juf Sandra stelt zich voor
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sandra en ik ben 25 jaar. Ik kom uit
Hoogerheide en ben afgestudeerd als
onderwijsassistent. Na de kerstvakantie kom ik het
team versterken op Parelmoer en zult u mij
regelmatig zien. Ik vind het leuk om creatief bezig
te zijn en ik lees graag in mijn vrije tijd. Ik kijk er
naar uit om u en uw kinderen te ontmoeten en er
een leuk schooljaar van te maken. Tot snel!
Met vriendelijke groet,
Sandra Matthijssen
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Hulp op school
November en december zijn altijd drukke
maanden op school, met veel activiteiten.
We waren erg blij met de hulp die we van
iedereen kregen. Hartelijk bedankt! We hopen in
2019 weer een beroep op jullie te mogen doen.
Kerstvakantie
De kerstvakantie duurt tot en met 6 januari 2019.
Op maandag 7 januari proosten we met z’n allen
op het nieuwe jaar.
De kinderen van groep 3 mogen die ochtend eerst
naar de klas worden gebracht. Zij gaan iets later
naar de gym.

Het team van obs Parelmoer wenst
iedereen een fijne vakantie, prettige
kerstdagen en een gezond 2019.
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