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Nieuwsbrief
Voorleeswedstrijd

Borden en bestek

Vorige week vrijdag was de digitale finale van

Op woensdag 16 december moeten de

de voorleeswedstrijd. In alle klassen mochten

kinderen eveneens een plastic tas met een

de kinderen kiezen, wie de winnaar was. Het

bord, beker en bestek (vork, mes en een

was een lastige beslissing voor de

lepetje voor het toetje) meenemen. Graag

uiteindelijke jury, maar inmiddels is de

allemaal voorzien van naam.

winnaar bekend. De winnaar van groep 5/6 is
Esmee. De winnaar van groep 7/8 is Caitlyn.
Beide van harte gefeliciteerd!
Caitlyn mag namens onze school deelnemen
aan de regionale ronde. We wensen Caitlyn
veel succes!

Sinterklaas
De foto’s van Sinterklaas zijn te vinden in ons
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webalbum.

Kerstontbijt

Dinsdag 15 december gaan we
Kerststukjes maken.

Donderdag 17 december hebben we ons
Kerstfeest. We beginnen deze dag met een

Graag deze spullen meenemen in een

heerlijk Kerstontbijt.

plastic tas met daarop een naam:
 Een potje met daarin natte oase

We hopen dat u met ons mee wilt denken in

 Groene takken (in kleine stukjes)

het verzorgen van een aantal lekkere, door

 Versieringen

de fabriek voorverpakte lekkernijen. Op die

 Kaars

manier maken we er samen een speciale dag

 Kniptangetjes

van voor de kinderen!

Als u extra spullen heeft voor het
kerststukje, zijn deze ook van harte

U kunt tot donderdag 10 december in dit

welkom voor andere kinderen!

schema aangeven wat uw kind meeneemt
met het Kerstontbijt.

Jaargang: 2020-2021
2019-2020

Kerststukjes maken

Let op! Door Corona hebben we dit keer
geen hulp van ouders bij het maken van

Het is de bedoeling dat de kinderen op

de kerststukjes. We willen u zodoende

woensdag 16 december hun lekkernij

vragen om de spullen op zo’n manier mee

meenemen naar school, zodat we het

te geven, dat de kinderen er zoveel

Kerstontbijt deze middag al klaar kunnen

mogelijk zelfstandig mee aan de slag

zetten.

kunnen. Dat wil zeggen:
- De potjes/bakjes thuis al vullen met
oase.

- Voor de jongere kinderen kleine bakjes,

Voortgezet onderwijs

zodat de kinderen hun kerstbakje straks

Om kennis te maken met de scholen van het

zelf kunnen tillen.

voortgezet onderwijs in Wolvega, hebben

- Groene takken al in stukjes geknipt,

deze scholen drie korte voorlichtingsfilmpjes

zodat de kinderen ze gelijk in hun bakjes

gemaakt:

kunnen steken.

Kersttruiendag
Vrijdag 11 december is het Kersttruiendag.

1. Film over het voortgezet onderwijs in
Wolvega: Terra Wolvega en het Linde
College.
2. Film over het Linde College.
3. Film over Terra Wolvega.

Iedereen die hieraan mee wil doen, kan deze
dag met een kersttrui op school komen.

In de bijlage vindt u hierover meer

Let op!: U hoeft niet speciaal een kersttrui

informatie. Voor vragen kunt u contact

aan te schaffen.

opnemen met de voortgezet onderwijs
scholen.

Agenda
7 december

Oud papier

Alvast noteren
15 december

Kerststukjes maken

17 december

Kerstfeest

19 december

Kerstvakantie t/m 3 januari

Kerst
vrijdag
Op vrijdag 18 december gaan alle kinderen
naar school van 8.30 uur-12.00 uur. De
kinderen zijn dus ’s middags vrij!

Handschoenen groep 1/2
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun
eigen handschoenen aan kunnen doen.
Omdat vingerhandschoenen nog te lastig zijn
voor de kinderen, willen we u vragen om de
kinderen wanten mee te geven.
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