
 WIST U DAT...? 

 … Caitlin (groep 5) en Milan 

(groep 8) op 11 december hebben 

meegedacht over het onderwijs? Zij 

hebben samen met kinderen van 

andere scholen plannen gemaakt 

over ons ONDERWIJS VAN 2020-

2024. Wat fijn en stoer dat jullie dit 

namens de Monchyschool hebben 

willen doen, Caitlin en Milan! 

     NIEUWSBRIEF     OBS DE MONCHYSCHOOL 
                  20 DECEMBER 2019 

 

 

       VERJAARDAGEN 

 20-12: Danisha 

 28-12: Djedeion & Evert 

29-12: Hamza & Reydeion 

1-1: Mohammad & Deshea & Ali 

4-1: Melvin 8-1: Rayane 

14-1: Elira 18-1: Azra & Berra 

20-1: Jana 26-1: Lilya 

   EEN HEERLIJK KERSTDINER 
   Op donderdag 19 december vond het jaarlijkse kerstdiner plaats. Veel 

kinderen kwamen in feestelijke kleren naar school, overal waren lichtjes en 

mooi gedekte tafels. Ouders kwamen lekkere gerechten brengen. Al die 

gerechten samen vormden een heerlijk buffet! De kinderen hebben zitten 

smullen. Er waren ook heel wat ouders die op school bleven om bij te  

praten, met een hapje en een drankje. En zelfs de kerstman kwam langs... 

Het was een mooie, sfeervolle avond.  

 

WE WENSEN IEDEREEN EEN HEEL FIJNE VAKANTIE EN EEN GOED BEGIN 

VAN HET NIEUWE JAAR. GRAAG TOT ZIENS OP MAANDAG 6 JANUARI. 

 

 BELANGRIJKE DATA 

         4 januari: vuurwerk-afval opruimen  

          6 januari: iedereen weer naar school 

8 januari: hoofdluiscontrole 

20 januari: MR-vergadering 

22 januari: opening nationale voorleesdagen 

23 januari: ouder-kind-workshop groep 1  

24 januari: kinderraad 

30 en 31 januari: onze school is open;  

  we doen niet mee aan de staking 
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… u mee kunt helpen op 4 januari om 

het AFVAL VAN HET VUURWERK in onze  

wijk op te ruimen? Het begint om 

13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. 

Start: Albert Heijn bij de Drieslag. 

Voor iedereen die meehelpt is er een 

cadeautje. Het wordt georganiseerd 

door Heel Arnhem Schoon. Kinderen 

mogen meehelpen met begeleiding.  

 

... er veel geknutseld is de afgelo-

pen weken? In iedere groep zijn er 

WERKSTUKKEN VAN KINDEREN te  

bewonderen. Tekenen, knippen, 

plakken... Soms lukt het meteen, 

soms duurt het even voordat het 

goed gaat. De kinderen zijn trots 

op het resultaat en het ziet er  

gezellig uit in de groepen. 


