
 

 

 
 

 

  

 
Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Dank!  
Op de laatste schooldag van 2016 kijken we nog even terug op de afgelopen week. Wat een sfeer, wat 
een gezelligheid en wat een heerlijke kerstbuffetten zagen we. 
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor deze week. De koks van het kerstbuffet en de kinderen 
natuurlijk en – zij verdienen een extra vermelding – de Ouderraad, de ouders die het versieren (en 
opruimen) van de school voor hun rekening namen én de bemanning (en inrichters) van de kerstcafés. 
Dank jullie wel allemaal!  

   Vakantie! 
En na deze drukke maand gaat de school even in winterslaap. 
De kerstvakantie duurt twee weken en op maandag 9 januari 2017 gaan de deuren weer open. 
Maar… dat gebeurt pas om 9.30 uur, na het nieuwjaarsontbijt van de leerkrachten.  
 

  Portaal dicht 
Na de kerstvakantie breekt al snel - op 16 januari - de eerste toetsperiode van het schooljaar aan. 
Daarom zal op vrijdag 13 januari het ouderportaal van Parnassys ‘dicht gaan’. Na afloop van de 
toetsperiode gaat het portaal weer open en zijn de toetsresultaten in te zien. 
 

   Gefeliciteerd! 
In de komende weken feliciteren we op 24 december Thijmen Jonker; op 28 december Olivia Alblas en 
Mexim Badrani; op 29 december Luna van den Berg, Michael Catsburg en Matthew Pijpers; op 30 
december Melissa van Dam, Salysa van Gelderen, Stijn Koenen, Gijs Meijer en Emma Perquin; op 1 
januari Jonathan Nederpel en Amy Slagt; op 3 januari Esmay ten Brinke, Meriam Essalhi en Isabel 
Roberts; op 4 januari Dina el Azzouzi; op 5 januari Nienke van Pelt; op 7 januari Donny van der Linden, 
Mateja Rajkovic en Laura Reket; op 8 januari Lisa van Wingerden; op 9 januari Zainab Sat en Medy 
Vermeulen; op 11 januari Nino Aantjes; op 12 januari Noa Arenoe, Frans de Groot, Lizzy Littel en Zoë 
Visser en op 13 januari Tara de Boer.    
 

  
 

We wensen iedereen gezellige feestdagen en 
een heel fijne vakantie!  
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