Nieuwsbrief 7
Tijd voor vakantie
Voor uw kind is de vakantie alweer een week begonnen. Voor ons begint die na vandaag
ook. En wat een bijzonder jaar kunnen we weer afsluiten. Voor nu gaan we met de beentjes
omhoog en flink duimen dat we in de vakantie het bericht krijgen, dat we op 10 januari
gewoon open mogen zijn. Mocht er anders besloten worden, dan mailen we u op vrijdag 7
januari met alle ins en outs. (Zie mail van 22 december jl)
Fijne feestdagen voor u en al uw dierbaren. Doe voorzichtig met oud en nieuw en tot in
2022!

Naschoolse cultuurlessen
De cursussen Beestenboel en Musical van Koperen Kees zouden donderdag 13 januari
starten vanaf de Aventurijn. De cursus Beestenboel is wegens te weinig aanmeldingen
vervallen, maar hiervoor is wél de mogelijkheid gekomen om aan te schuiven bij de cursus
Musical. De docent houdt er rekening mee, dat er ook jongere kinderen meedoen. Dit is een
mooie oplossing. Verder is de datum, zoals het er nu naar uitziet, opgeschoven naar
donderdag 20 januari a.s. Het gaat er dan als volgt uitzien: vanaf 20 januari start cursus
Musical van 15.00 uur tot 16.00 uur, de laatste les wordt dan gegeven op donderdag 24
februari i.p.v. 17 februari.
Er is nog plaats voor deze cursus en alle kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 mogen zich
aanmelden.
Aanmeldingen kunt u sturen naar: naschoolscultuuraanbodmaasdijk@hotmail.com

Welkom op school
Eind november is Noé vier jaar geworden en heeft de overstap gemaakt van de
peuterspeelzaal naar de Unit Onderbouw. We wensen Noé en haar ouders een fijne tijd toe
op onze school.

Agenda
10 januari `22 Eerste schooldag in het nieuwe jaar 2022
21 januari
School op Seefles
26 januari
School op Seefles

Nieuws uit Maasdijk en omgeving
Nieuws vanuit Bibliotheek Westland:
In de KerstvakantieTas zitten 5 boeken die speciaal voor jou wordt samengesteld.

We houden hierbij natuurlijk rekening met je leeftijd en wat jij leuk vindt.
Help ons om de leukste boeken voor jou uit te kiezen.
Klik op de link hieronder om verder te lezen:
KerstvakantieTas Bibliotheek Westland Def (1).docx

Multisportkamp
In de kerstvakantie wordt op 3 en 4 januari een Multisportkamp georganiseerd voor kinderen
uit het Westland!
Het kamp zal plaatsvinden tussen 8.00 uur en 17.00 uur i.v.m. de maatregelen in de
Westlandhal. Aan het kamp zijn kosten verbonden.
Aanmelden kan via megatraining.nl

Het team van de Aventurijn
wenst u hele fijne feestdagen!
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 21 januari 2022

De Aventurijn, ‘samen’werken aan de basis

