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Juf Elna
Juf Elna, onze muziekjuf, is ziek. Elna zit met spanningsklachten thuis. Dit betekent voor de
muzieklessen dat wij momenteel op zoek zijn naar een vervanger. Afgelopen dinsdag zijn de lessen
overgenomen door meester Nico, hij is echter slechts één keer per twee weken beschikbaar. Wij
zoeken samen met de collega’s van de Gooische Muziekschool naar een vervanger voor de gehele
periode van afwezigheid van Elna.
Naschoolse schaaklessen
Tot op heden hebben wij niet voldoende aanmeldingen ontvangen om de naschoolse schaaklessen
op te kunnen starten. Mocht uw kind alsnog wel graag hieraan deelnemen, geef dit dan door aan
Jolanda of Rutger.
 Avondvierdaagse 2018
De huidige organisatie van de avondvierdaagse Weesp/Muiden gaat helaas per direct stoppen.
Om de organisatie van de avondvierdaagse voort te laten bestaan, zullen naar alle waarschijnlijkheid
de oudercommissies van de  Weesper scholen de organisatie over moeten nemen.
We willen graag door middel van een enquête inventariseren of u de avondvierdaagse wilt
behouden?
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk via onderstaande link uw mening te geven!
(u kunt deze link het beste kopiëren en plakken in de menubalk van uw browser)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpdsri4dHx54EMjqgJOCbWDMj8Sm329G7GPKmIxYXj
V8Ozw/viewform?usp=sf_link
Om de avondvierdaagse voor De Terp te organiseren zoeken wij minimaal twee hulpouders uit de
onderbouw die bereid zijn de huidige De Terp A4D commissie te komen versterken. Zonder deze
extra hulp kunnen wij volgend jaar géén avondvierdaagse organiseren! U kunt zich aanmelden bij:
A4DDeTerp@gmail.com of via één van de commissieleden.
Bij voorbaat dank voor jullie input en hulp!
Hartelijke groet,
commissie A4D De Terp, Brigitte, Sabine, Tom en Nathalie
Voorleeswedstrijd groepen 5 t/m 8
Vandaag heeft de finale van de voorleeswedstrijd plaatsgevonden van de kinderen uit de groepen
5 t/m 8.  Nadat er in de klas voorrondes waren geweest, mochten de finalisten op het podium
strijden om de felbegeerde eerste prijs.
De kinderjury en de “vakjury” had het erg moeilijk, want ze waren allemaal erg goed!
Uiteindelijk hebben Marit Udo en Thijs Bonsen bij de groepen 5 & 6 gewonnen en Noortje
Groenestein bij de groepen 7 & 8. Van harte gefeliciteerd!

Noortje gaat door namens De Terp naar de regionale vervolgronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd 2017/2018.

TSO-nieuws
Volgende week is de laatste tosti-week van dit jaar!
De laatste weken in december zullen wij geen tosti-weken doen ivm allerlei activiteiten.
Rooster voor volgend jaar:
Week 3: 15-18 januari   groep ½ A
Week 4: 22-25 januari   groep ½ B
Week 5: 29-30 januari en 1 feb  groep 3
Week 6: 5-8 februari  groep 4
Week 7: 12-15 februari  groep 5
Week 8: 19- 22 februari  groep 6
Week 10: 5-8 maart groep 7 en 8
Noteer deze data in uw agenda, zodat uw kind de tosti week niet misloopt!
Voor nieuwe ouders/kinderen: in de tosti-week mag uw kind een tosti mee naar school nemen en die
wordt dan door de overblijfkracht gebakken. Het is geen verplichting.
Bij vragen kunt u mij bellen op 0644435092 of mailen naar tso@deterpweesp.nl
Groetjes Mirjam van Galen Last
Coördinator TSO de Terp

BSO-nieuws
BSO Terp is aan het groeien!
Tevens hebben wij de  intentie om de BSO ook op de woensdagmiddag te gaan openen.
Wij zijn op dit moment aan het inventariseren of dit mogelijk is. Heeft u interesse dan willen wij u
vragen om dit door te geven aan Mariska Buitendijk via planning@kmnkindenco.nl
 Voor vragen zijn wij te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30-18.30 uur.
Telefoonnummer 0646452248 of per mail terp@kmnkindenco.nl

Sinds twee weken is Jolanda Visscher erbij gekomen en zij zal zich even kort  aan u voorstellen:
Mijn naam is Jolanda Visscher en na heel wat jaren gewerkt te hebben op het kinderdagverblijf
Hummeloord had ik zin in een nieuwe uitdaging. Per 1 november ben ik gestart met werken op de
VSO en BSO Terp.
Ik werk op dinsdag- en donderdagochtend op de VSO en op maandag, dinsdag en donderdag op de
BSO.
Ik verheug mij op een fijne samenwerking met Mirjam en samen met haar verder te werken aan een
fijne plek voor de kinderen voor- en na schooltijd.

Belangrijke data komende periode:
● 1 december: eerste rapport mee
● 5 december: Sinterklaasfeest; alle kinderen om 12.45 uur vrij
● 20 december: kerstviering en ‘s avonds kerstdiner op school
● 22 december: alle kinderen vrij
● 8 januari: alle kinderen weer naar school

