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Inloopspreekuur Salut en GGD jeugdgezondheid: 

Op maandag 2 december heeft Jannie Kuiper (schoolmaatschappelijk werker) een  
inloopspreekuur bij ons op school (zie de vorige nieuwsbrief) Dit spreekuur is van  
14.30 u. tot 15.30 u. 

Ouderraad 

Denkt u aan de ouderbijdrage voor de ouderraad? Dit is een bijdrage voor Sint en Kerst 
van € 10,- per kind. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer:  
NL03RABO0309407885 t.n.v. Stichting Ouders en Vrienden van obs Azelo.  

 

Kinderpostzegels 

We hadden een mooie opbrengst met de verkoop van de ‘Kinderpostzegels’. De kinderen 
van groep 6, 7 en 8 hebben voor € 1652,- verkocht. Een deel van het bedrag mogen we 
besteden aan nieuwe kinderboeken. We mogen dan ook een pakket boeken uitzoeken voor 
€ 43,50. 

Schoolplein 

In de Parrot is het al vermeld dat er vernielingen zijn geweest op het schoolplein. Er was 
brandschade aan ons speelhuisje, er lag vuurwerk op het plein en er lagen verbrandde 
bladeren. Het zou fijn zijn als jullie ons willen helpen door een oogje in het zeil te houden. 

Sinterklaas 

Ook dit jaar zal Sinterklaas obs Azelo niet vergeten. Op 5 december zal hij met zijn pieten 
een bezoek aan onze school brengen. Sinterklaas komt om 8.30 u., dus kom op tijd! De 
pieten zullen vast iets lekkers meenemen, maar voor de pauze moeten de kinderen zelf 
eten en drinken meenemen. Om 12.00 u. zwaaien we Sinterklaas en zijn pieten uit en 
daarna is iedereen vrij. 

Studiedag 6 december 

Op 6 december zijn de kinderen vrij. De meester en de juffen hebben dan een studiedag. 

Kerst 

Over het programma van de Kerst heeft u al een uitgebreide brief gehad. Hier nog even 

de schooltijden voor de kinderen. 

Op 18 december is de generale repetitie. De musical wordt dan opgevoerd voor de 
kinderen van obs Deldenerbroek. Er is deze dag geen gym. 

Op 19 december zijn de kinderen van 8.30 u. tot 12.00 u. op school. In de ochtend is de 
eerste voorstelling. Daarna zijn ze vrij. 

’s Middags verwachten we de kinderen om 17.45 u. weer op school voor het kerstdiner. 
Om 19.45 u. beginnen we met de opvoering van de kerstmusical. 

Om 21.00 u sluiten we de avond af. 

 

 

Nieuwsflits november 
 

Met je eigen route 

op de juiste plek 
 

 

 

2 december 

Spreekuur Janny Kuiper, 
schoolmaatschappelijk 
werker 

5 december 

Sinterklaas. 12.00 u. vrij 

6 december 

Studiedag leerkrachten. 
Kinderen zijn vrij 

19 december 

12.00 u. vrij  

17.45 u. kerstdiner voor 
de kinderen 

20 december 

10.00 u. begint de school. 
12.00 u. begint de 
kerstvakantie 

30 december 

Oliebollen verkoop door 
de ouderraad 

6 januari 

1e schooldag van 2020 
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Vrijdag 20 december mogen ze eerst even uitslapen. We verwachten de kinderen om  
10.00 u. op school. Om 12.00 u. zijn de kinderen vrij en dan begint de kerstvakantie. 
 
De musical zal op film worden vastgelegd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u 
een mail sturen naar Andrea Wigman. E-mailadres: directie.obsazlo@opohvt.nl  

Oliebollen verkoop 

Ook dit jaar gaat de ouderraad weer oliebollen bakken. De verkoop is op 30 december en 
de opbrengst gaat naar de ouderraad.  

1e schooldag 2020 

Op 6 januari is de eerste schooldag in 2020. 

Jarigen  
 

december 
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