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Beste ouders, 
 
Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdagmorgen 11-11 gaan we allemaal op school ontbijten. Op 
centrale plekken staat dan een buffet klaar, zodat de kinderen hun 
ontbijtbordje kunnen vullen. 
Op deze manier willen we aandacht schenken aan het belang van een goed 
en gezond ontbijt. 
We willen u vragen of u de kinderen in hun rugzak een tasje mee willen geven met een bord, 
beker en mesje zodat we geen gebruik hoeven te maken van plastic wegwerpbordjes etc.  
Uw kind stopt de gebruikte spullen na het ontbijt in het plastic tasje en dat gaat op het eind 
van de dag weer mee naar huis. 
 
Jaarfeest 
Het jaarfeest is een erg leuke dag geworden. Kinderen zijn gedurende deze dag aan het 
kokkerellen en aan het knutselen gegaan, de sfeer was prima en feestelijk. Het taartenfestijn 
was ook zeer geslaagd, net als de muzikale afsluiting. Fijn dat u allen meegewerkt hebt aan 
deze feestelijke verjaardag: de taarten, uw aanwezigheid tijdens de muzikale afsluiting en de 
gezelligheid achteraf. Waarvoor onze dank!  
 
Stchting “Oh kom maar eens kjjken”. 
Zie hiervoor de bijlage.” 
 
Aanschuiftafel 
Zie bijlage. 
 
Studiedagen 
Op donderdagmiddag 17 november hebben we een studiemiddag met als thema 
Hoogbegaafdheid. De kinderen zijn die dag om 12 uur vrij. 
Op dinsdag 6 december zijn de kinderen ook vrij vanwege een studiedag van het team. 
 
Kerstviering op school 
We hebben de plannen voor de kerstviering wat aangepast, zodat de schooltijden ook anders 
zijn dan in de kalender vermeld staat.  
Donderdag 22 dec. besteden we onder schooltijd aandacht aan Kerst. De inhoud van deze 
viering staat nog niet vast, daarover zullen we u tijdig informeren.  
Op vrijdag 23 dec. sluiten we deze periode in de klas af. Alle kinderen zijn deze vrijdag om 
12.00 uur vrij. Dan begint voor iedereen de kerstvakantie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs de Coppele  
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