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Nieuwsbrief
Kerststukjes maken

16.45 uur en zal afgelopen zijn
om 18.45 uur.

Woensdag 21 december gaan we
Kerststukjes maken van 8.30 tot 10.00

Ouders zijn deze middag

uur (er is dan geen maatjes lezen en

uitgenodigd om het feest

niveau lezen met ouders).

gezellig met ons te openen. Het
is de bedoeling dat de gemaakte

Groep 8 zorgt

gerechten eerst naar de klas worden

voor hulp en gaat

gebracht. Ouders verzamelen zich daarna

daarna zelf een

op het plein. De kinderen komen even

kerststukje

later als groep ook naar buiten.

maken.

Jaargang: 2016-2017

Nummer : 13

Datum: 9 december 2016

We beginnen om 17.00 uur de kerstviering
Daarnaast kunnen

met een verhaal en een lied. De kinderen

de groepen 1 t/m

gaan daarna naar binnen en zullen gaan

4 nog wel extra

genieten van een heerlijk diner. Ouders

hulp gebruiken. U

kunnen dan ook even naar huis om thuis te

kunt zich hiervoor

eten. Vanaf 18.30 uur zijn ouders weer

aanmelden bij de

welkom. Op het plein zal dan een stalletje

leerkracht.

met heerlijke glühwein voor u klaar staan.
Om 18.45 uur is het kerstdiner afgelopen en

Graag deze spullen meenemen in een

mag u uw kind(eren) weer ophalen uit de

plastic tas met daarop een naam:

klas.



Een potje met daarin natte oase



Groene takken (in kleine stukjes)

Groep 8 is ook op de



Versieringen

hoofdlocatie. Zij hebben er



Kaars

voor gekozen om gebruik te

Als u extra spullen heeft voor het

maken van de team- en

kerststukje, zijn deze ook van harte

directiekamer.

welkom voor andere kinderen!
Het kerstprogramma voor

Kerstavond

donderdagavond 22 december nog
even op een rijtje:

Op donderdag 22 december vieren wij

- 16.45 uur: De kinderen komen op

Kerstavond met een heerlijke maaltijd voor

school en brengen de gerechten naar hun

de kinderen. Het programma begint om

klas. Ouders verzamelen zich op het grote
plein achter de school. (Bij slecht weer zal
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ondergenoemde activiteit plaatsvinden in

beker en bestek meenemen, allemaal

het speellokaal aan de Wegwijzer kant.)

voorzien van naam.

- 16.50 uur: De kinderen gaan naar het
grote plein achter de school.
- 17.00 uur: Start kerstverhaal en daarna
een lied.

Kerstvrijdag

- 17.20 uur: Alle groepen gaan terug

Op vrijdag 23 december

naar de klas. Ouders gaan naar huis.

gaan alle kinderen naar

- 17.30 uur: Kerstdiner.

school van 8.30 uur-

- 18.30 uur: Ouders zijn welkom op het

12.00 uur. De kinderen zijn dus ’s middags

plein, waar een kraampje klaar zal staan

vrij!

met lekkere glühwein/koffie en thee.
- 18.45 uur: Einde van het kerstfeest.
Ouders halen hun kind(eren) uit de

Vergeten voorwerpen

betreffende klas. Ook bij de groepen 5

Inmiddels liggen er alweer heel wat vergeten

t/m 8. De kinderen van groep 8 zitten in

voorwerpen in de blauwe ton. Komende week

de personeelskamer.

zullen we deze op de tafels in de
gemeenschapsruimte leggen. Als u op school

Mocht het ophalen van de kinderen

komt, zou u dan even willen kijken of er ook

problemen geven en vindt u dat uw kind

voorwerpen van uw kind/kinderen bij zijn?

zelfstandig naar huis kan, dan willen we u
vragen dit vooraf even te melden bij de
leerkracht.

Oproep glazen potjes
Voor het Kerstfeest hebben wij glazen potjes

Als er kinderen zijn die gebruik maken van

nodig. Heeft u lege jam of groentepotjes, dan

een dieet dit graag even melden bij Gea

kunt u die meegeven aan de kinderen. We

Veldhuizen:

gebruiken de potjes om te knutselen, dus wilt

0561-850476.

u wel even het etiket eraf halen?

Kerstdiner

Verlof juf Janneke

U kunt zich nog

Het officiële zwangerschapsverlof van juf

intekenen voor het

Janneke zal ingaan op 23 januari. Tot die tijd

maken van enkele

komt zij ons af en toe nog versterken, door

lekkere kersthapjes voor

wat kleine activiteiten met de kinderen te

de kinderen. Er hangen

doen. We wensen juf Janneke een mooi tijd

intekenlijsten bij de

toe tijdens haar verlof.

groepen voor het kerstdiner. Wij vragen u
(samen met uw kind) een gerecht te
maken of te kopen voor het diner.
Natuurlijk is dit geheel op vrijwillige
basis!!

Borden en bestek
Op dinsdag 20 december moeten de
kinderen een plastic tas met een bord,
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Oud papier (herinnering)
Maandag 12 december hebben we weer oud
papier. Deze keer doen we graag een
beroep op de volgende ouders:

Punter
v/d Brake
Dijkstra
Pols
v.Vilsteren
Lamsma
Koehoorn
Petter
Wieringa
Kuipers

(Tessa)
(Marit)
(Aveda)
(Zoe)
(Amber)
(Lisanne)
(Jurre)
(Noa)
(Tess)
(Lieke)

Agenda
12 december

Leerlingenraad

12 december

Oud papier

15 december

MR vergadering

Alvast noteren
19 december

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

22 december

Kerstavond

23 december

Kerstvrijdag,
leerlingen ’s middags vrij

24 december

Kerstvakantie t/m 8 januari
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