	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Beste  allemaal,    
  
De  laatste  Schakel  van  2016.  Nog  een  kleine  terugblik  op  de  afgelopen  week  en  een  kleine  
vooruitblik  op  de  start  van  het  nieuwe  jaar.  Voor  nu  wensen  wij  u  allen  een  fijne  
jaarwisseling!  
  
Namens  het  team  Jeanne  d’Arc  
  
  
Agenda  
9  januari  
  
Opening  nieuwjaar  (13:40u)     
  
  
Afscheid  juf  Marga  
Dinsdag  20  december  hebben  we  afscheid  genomen  van  juf  Marga.  Overdag  heeft  juf  Marga  
afscheid  genomen  van  iedere  groep.  Daarbij  heeft  ze  allerlei  computer-  en  
programmeeropdrachten  uit  moeten  voeren.  ’s  Middags  heeft  zij  afscheid  genomen  van  het  
team  middels  een  high-tea.  
Wij  danken  juf  Marga  hartelijk  voor  haar  inzet  van  het  afgelopen  jaar.  Tevens  wensen  we  
haar  succes  op  haar  nieuwe  werkplek.  
  
Kerstviering  
Afgelopen  donderdag  hebben  we  een  prachtige  Kerstviering  gehad.  Deze  viering  stond  in  
het  teken  van  Op  Reis  gaan.  Dit  kwam  zowel  terug  in  het  Kerstspel  alsook  in  het  goede  doel.    
Juf  Linda  gaat  aankomende  zomervakantie  naar  Namibië.  Zij  bezoekt  daar  een  kidscentre  in  
Rehoboth.  Voor  dit  goede  doel  heeft  zij,  aan  het  eind  van  de  Kerstviering,  koekjes  verkocht.  
De  totale  opbrengst  is  uiteindelijk  360  euro  geworden!  
Wij  willen  u  allen  hartelijk  danken  voor  uw  aanwezigheid  bij  de  Kerstviering  en  uw  bijdrage  
voor  het  goede  doel.  
  
Opening  Nieuwjaar  
Maandag  9  januari  starten  we  het  nieuwe  kalenderjaar  op  school.  In  tegenstelling  tot  
voorgaande  jaren  zullen  we  het  nieuwe  jaar  gezamenlijk  openen  om  13:40u.  Alle  groepen  
zullen  hier  ook  een  kleine  voorbereiding  voor  doen.  U  bent  van  harte  uitgenodigd  om  op  dit  
tijdstip,  op  het  schoolplein,  het  jaar  met  ons  te  openen    
  
Luizenpluis  
Woensdag  11  januari  vindt  er  weer  een  luizenpluis  plaats.  Wij  vragen  u  uw  eigen  kind  de  
avond  daarvoor  zelf  alvast  te  controleren.  Mocht  u  luis  vinden,  dan  kunt  u  dat  op  de  ochtend  
doorgeven  aan  de  eigen  leerkracht.  
  
  
  

	
  

