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Vakantie en vrije dagen:
De school is gesloten in de kerstvakantie van 21 december 2020 t/m 3
januari 2021. De kinderen zijn dan vrij. Op 4 januari gaan we weer van
start.
Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen zijn deze keer van woensdag 20 januari t/m 30 januari 2021
Donderdag 17 december: Kerst op school
Op donderdag 17 december vieren we kerst op school.
We hebben die dag ook een continurooster.
Dat betekent dat alle leerlingen van 08:30 tot 14:00 uur
op school zijn. Alle kinderen blijven die dag ook over.
Kerstlunch
Omdat we allemaal samen lunchen, willen we hier een
gezellige kerstlunch van maken. We willen daarom aan
alle ouders vragen om hun kind die dag een lekkere en
gezonde kerstlunch (eten en drinken) mee te geven.
Kerststukje
Verder gaan we die dag ook allemaal een mooi
kerststukje maken. Het is belangrijk dat alle kinderen op
donderdag 17 december een bakje of potje met oase
mee naar school nemen.Als u thuis ook nog versieringen heeft voor in dit kerststukje,
mag u dit ook aan uw kind meegeven.

Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl
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SAM Sportdag Winter
Na het grote succes van afgelopen zomer en herfst zijn
we weer terug met een nieuwe editie. Ditmaal SAM
Sportdag Winter Ditmaal. Lekker sporten, spelen,
zwemmen en plezier maken!
Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en lijkt het je leuk om
een dag lang plezier te maken!? Doe dan mee met
SAM’s sportdag. Er is plek voor 60 kinderen. Op
donderdag 24 december.

Programma
08.30 - 09.00
09.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 16.00

uur
uur
uur
uur

aanmelden bij de Bongerd
vrij zwemmen (A diploma is verplicht)
lunchen
Sportprogramma

De kosten per deelnemer per dag zijn €8,50. Hiervoor krijg je sport, lunch,
tussendoortjes en een zwemticket! Tickets zijn te krijgen via
https://bit.ly/SAM_sportdag_winter
Locatie:
Belangrijk:
Organisatie:

Zwembad de Bongerd
Zwemdiploma is verplicht
Zwembad de Bongerd en Sportservice Wageningen

Dit is de laatste nieuwsbrief in deze vorm.
Voortaan ontvangt u berichten rechtstreeks in Ouderportaal.
Het team van OBS De Tarthorst wenst iedereen een fijne vakantie, fijne feestdagen en
een gezond nieuwjaar!

Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl

