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Vervanging
De afgelopen twee weken hebben we 5 dagen vervanging kunnen regelen.

Kerst: herhaling bericht over samenzang & buffet voor ouders op het
plein
Om 17:15 uur begint vanavond de samenzang, waarvoor alle ouders natuurlijk van harte zijn
uitgenodigd. Deze vindt plaats bij het buitentheater op het achterplein. Na de samenzang gaan de
kinderen met de eigen leerkracht naar de groep om met elkaar kerst te vieren.
Let op! Om heen en weer kilometers te besparen zorgt de O.R. ook voor een buffettafel op het
plein voor de ouders. Wilt u op het schoolplein mee eten? Maak dan een extra bordje van wat u ook
meegee� aan uw kinderen voor op de buffettafel. Neem ook, net als de kinderen uw eigen bord,
beker en bestek mee. De OR zorgt voor glühwein & chocolademelk. Dan smullen ook de ouders van
een gezellig kerstdiner op school.

Met elkaar oefenen voor de samenzang



Aanbouw De Snip
Zoals u wellicht de afgelopen jaren hee� ervaren en gisteren ook in het Noord Hollands Dagblad
hee� kunnen lezen, groeit het leerlingaantal op De Snip aanzienlijk. We vinden het belangrijk om
een echte dorpsschool te blijven en daarom maken we de keuze om te blijven werken met negen
groepen. Echter, in ons hoofdgebouw is maar plaats voor zes groepen. Dit maakt dat wij de
afgelopen jaren ook gebruik hebben gemaakt en zullen blijven maken van twee lokalen in het
Snippertje en sinds afgelopen jaar ook van een lokaal boven de sportzaal.

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het uitdenken van de plannen voor een aanbouw
aan het hoofdgebouw van De Snip. In samenwerking met de stichting, een projectteam van school
en Geo architecten hebben we een ontwerp gemaakt. Dit voorontwerp hebben we afgelopen week
ingediend bij de gemeente, zodat we in de toekomst in ons hoofdgebouw ruimte hebben voor alle
negen groepen. We houden u op de hoogte van het proces. De verwachting is dat er in het najaar
2023 gebouwd zal worden en dat de oplevering voor de zomer van 2024 plaatsvindt.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u drie bijlagen:
- Flyer rondkomen Hollands Kroon
- Flyer opgeven voor de typetuin groep 6, 7, 8 - start in maart 2023
- Flyer volleybaltoernooi



Belangrijke data
- 23 december Leerlingenraad
- 23 december: Kinderen om 12.00u uit - start kerstvakantie
- 24 december - 8 januari: Kerstvakantie
- 9 januari: Nieuwjaarstoost in de klassen
- 11 januari: Leerlingenraad

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op woensdag 18 januari 2023.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


