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Nieuwsbrief
Sinterklaas
De foto’s van Sinterklaas, gemaakt door

Als u extra spullen heeft voor het
kerststukje, zijn deze ook van harte
welkom voor andere kinderen!

Jessica Wagter, Jacqueline Duinkerken en juf
Chantal zijn te vinden op ons webalbum.

Kerstavond

Jessica, Jacqueline en juf Chantal bedankt

Op donderdag 19 december vieren wij

voor het maken van de mooie foto’s!

Kerstavond met een heerlijke maaltijd voor
de kinderen. Het programma begint om

Kerstcircuit

16.45 uur en eindigt om 18.45 uur.

Voor het knutselen met het kerstcircuit
hebben wij nog de volgende zaken nodig:

U bent van harte welkom om het feest

-Oude kerstballen.

gezellig met ons te openen.

-Oude boeken, tijdschriften en kranten.
Vanaf maandag 9 december zullen er
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Oproep glazen potjes

intekenlijsten bij de groepen worden
opgehangen voor het kerstdiner. Wij

Voor de Kerstdagen hebben wij glazen potjes

vragen u (samen met uw kind) een

nodig. Heeft u lege jam- of groentepotjes,

gerecht te maken of te kopen voor het

dan kunt u die meegeven aan de kinderen.

diner. Natuurlijk is dit geheel op vrijwillige

We gebruiken de potjes om te knutselen, dus

basis!! Nadere uitleg hierover vindt u in de

wilt u wel even het etiket eraf halen?

bijlage van deze nieuwsbief.

Kerststukjes maken

Kerstvrijdag

Woensdag 18 december gaan we

Op vrijdag 20 december gaan alle kinderen

Kerststukjes maken van 8.30 tot 10.00

naar school van 8.30 uur-12.00 uur. De

uur.

kinderen zijn dus ’s
middags vrij!

Graag deze spullen
meenemen in een plastic
tas met daarop een
naam:

Jaargang: 2019-2020

• Een potje met
daarin natte oase
• Groene takken (in
kleine stukjes)
• Versieringen
• Kaars

Kersttruiendag

• Kniptangetjes

Vrijdag 13 december is het Kersttruiendag.
Het lijkt ons leuk om hier als school aan mee
te doen. Iedereen die hieraan mee wil doen,

kan deze dag met een kersttrui op school
komen. Let op!: U hoeft niet speciaal een
kersttrui aan te schaffen.

Eierdozen
Voor de groepen 1 en 2 zoeken wij nog lege
eierdozen. Mocht u lege eierdozen voor ons
hebben, dan kunt u ze inleveren bij de
leerkrachten.

Agenda
9 december

Oud papier

10 december

Voorlichtingsavond VO gr 8

13 december

Kerstcreamiddag gr 3 t/m 8

Alvast noteren
16 december

Leerlingenraad

18 december

Kerststukjes maken

19 december

Kerstavond

21 december

Kerstvakantie t/m 5 januari
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