Tjotter ouderinfo 6
Schooljaar 2016-2017
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Donderdag 22 december 18.00 – 19.15 uur
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari
Vanaf maandag 16 januari
Vrijdag 17 februari

Kerstdiner en kerstlounge
Kerstvakantie om 12 uur, ’s Avonds lichtjesparade
Kerstvakantie
Start cito M toetsen
Playbackshow (ipv. 24/5!)

Personeel.
Juf Nathalie is aan het herstellen van een valpartij. Na de vakantie zal zij weer voor de klas
staan. Bij juf Rolien is een hernia geconstateerd, zij krijgt hiervoor begeleiding van een fysio
therapeut. Het is nog niet zeker of zij na de vakantie weer voor de
klas zal staan. Juf Annemiek heeft een spier scheuring waar zij met
de nodige rust van verwacht te herstellen.
Ook wij hebben de laatste weken te maken met het griepvirus
binnen de school. Daardoor zijn er een aantal leerkrachten ziek
geweest. Wij proberen dit altijd zo goed mogelijk op te vangen. Helaas zijn er niet altijd
invallers beschikbaar. Mocht dit zo zijn dan zullen wij de groep verdelen. In uiterste
gevallen zullen wij soms vragen om uw kind thuis op te vangen.
Afgelopen week is juf Winifred van Doorn met pensioen gegaan. Juf Winifred heeft vele
jaren als intern begeleider van de onderbouw gewerkt op de Tjotter. Inmiddels heeft juf
Winifred al afscheid genomen van het team van de Tjotter. Hieronder treft u een berichtje
aan van Winifred.
Beste ouders/verzorgers,
Na 25 jaar bij Stichting School in Lelystad te hebben gewerkt, waarvan 18 jaar op de
Tjotter, ga ik er mee stoppen. Per 1 januari 2017 mag ik van mijn pensioen gaan genieten.
Woensdag 14 december heb ik de kinderen gedag gezegd en u wil ik op deze wijze
bedanken voor de fijne en goede samenwerking. Tot ziens. Misschien op de Tjotter, want
ik kom vast nog wel eens buurten, of misschien in het Lelystadse.
Met vriendelijke groet, Winifred van Doorn
Geboorte dochter Juf Carola:
Juf Carola is 5 november bevallen van een dochter Lise. Het gaat heel erg goed met
Carola en Lise.

Nieuwe leerlingen:
Wordt u zoon of dochter in 2017 of 2018 vier jaar dan zien wij graag een inschrijving
tegemoet. Wij willen graag overzicht in het aantal te verwachten leerlingen op school.
Wanneer wij veel inschrijvingen krijgen zijn wij genoodzaakt om met wachtlijsten te
werken. Broertjes en zusjes hebben altijd voorrang op nieuwe aanmeldingen.
Sport activiteitenprogramma kerstvakantie 2016/2017
In elke schoolvakantie komen de structurele activiteiten voor peuters, kleuters, kinderen,
jongeren en volwassenen te vervallen.
Daarom organiseren de sportwijkwerkers van Sportbedrijf Lelystad Vakantiesport.
In de kerstvakantie 2016/2017 zijn er een heleboel bijzondere sport- en spelactiviteiten
voor jong en oud! Zoals spannende activiteiten in het donker voor de jeugd: Glow in the
Dark Climbing en Glow in the Dark Sports. Voor voetballiefhebbers is er een Voetbalparty
en Zaalvoetbaltoernooi. En voor de allerkleinsten organiseren we een Mini-Peuterfestijn in
het zwembad en een drie dagen durend Springfeest in Sport complex De Rietlanden. Dit
is nog maar een deel van het programma. Bekijk alle activiteiten en de details in de flyer.
Deze is ook te vinden op de website van de school onder buitenschools aanbod.

Het team van de Tjotter wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!

Mocht u vragen hebben over deze Tjotter info dan horen wij het graag,
Mede namens het team.
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg en Folkert Kool

