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WINTER WONDERLAND FANCY -FAIR
Hartelijk bedankt voor de geweldige opkomst en de belangstelling die u
allen toonde op vrijdag 16 december tijdens onze Winter Wonderland
Fancy-Fair. Het was een geweldig feest!
Wij bedanken sponsoren die een bijdrage hebben geleverd:
Flashgolf, Bowlingcentrum Lelystad, Agora, Ballorig Lelystad, Avontura
Dronten, Etos, Aan Tafel, De Krakeling, Woontex slaapcomfort, Ringfoto
Doornbos, Herenkapsalon Mu’sab, Kartcentrum Lelystad, Bakker Prins,
Bloembinderij de Korenschoof, Readshop de Brunte, Van den Noort
Briloptiek, Juwelier Rob Jansen, Adam Factory, Summerproof, Themapark
Aviodrome, Steak van de Keizer, Nieuwland museum, Albert Heijn
Voorhof, Sportcentrum de Koploper, Hakbijl BV. en Ilse van Zanten.
Tot dusver is

€ 1010, 95 bijeengebracht!!

Dank aan allen voor uw bijdrage!

VADERS EN MOEDERS: BEDANKT!
We kunnen terugkijken op een jaar met heel veel activiteiten die alleen
mogelijk waren door uw hulp en ondersteuning.
Klassenouders, bieb ouders, ouderraad, mr, ouderpanel, ouders die
hebben meegeholpen in en om de klas, of mee zijn gegaan met excursies,
museumbezoek, sporttoernooien, of schoolreis:
U was geweldig!
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KOFFIEMOMENT VOOR DE OUDERS
Het vertrouwde koffiemoment voor ouders van de Optimist is terug van
weggeweest!
Op dinsdag 10 januari (de tweede schooldag na de kerstvakantie) is er vanaf 08.30
uur tot ongeveer 09.15 uur de gelegenheid om gezellig koffie of thee te komen
drinken met wat lekkers erbij. Tijdens dit koffiemoment praten we met elkaar, in
het bijzijn van juf Amy en het ouderpanel, over schoolse zaken waar u als ouder
misschien uw mening over wil geven. Wij nodigen u graag uit in de grote hal.
SPAREN VOOR JE SCHOOL JUMBO
Dankzij de ouders die boodschappen hebben gedaan bij de Jumbo, hebben we met de actie sparen voor je
school een bedrag binnen gehaald van €185,- Bedankt allemaal voor het meesparen. Hiervan hebben we
buitenspeelgoed materiaal gekocht.

Het team van De Optimist wenst u een fijne vakantie. Tot 9 januari!
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