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Nieuwsbrief
Kersttruiendag

Kerststukjes maken

Vrijdag 17 december is het Kersttruiendag.

Donderdag 23 december gaan we

Iedereen die hieraan mee wil doen, kan deze

Kerststukjes maken.

dag met een kersttrui op school komen.
Let op!: U hoeft niet speciaal een kersttrui

Graag deze spullen meenemen in een

aan te schaffen.

plastic tas met daarop een naam:
• Een potje met daarin natte oase
• Groene takken (in kleine stukjes)
• Versieringen
• Kaars
• Kniptangetjes
Als u extra spullen heeft voor het
kerststukje, zijn deze ook van harte
welkom voor andere kinderen!

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

15
Nummer
12 Datum:
Datum:
19
10november
december
2021
2021
november
22
Nummer::12
Datum:
2019

Kerst
We vieren het Kerstfeest op donderdag 23
december.
In de bijlage de lijst met lekkernijen, waar u
de afgelopen weken op in kon tekenen. Mooi
om te zien hoeveel de kinderen mee willen
nemen! Alvast erg bedankt! We gaan ervan
genieten!

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

Mocht u nog niet op de lijst staan en het leuk

de kerststukjes. We willen u zodoende

vinden om wel een lekkernij mee te geven

vragen om de spullen op zo’n manier mee

aan uw kind, dan wordt dat natuurlijk zeer

te geven, dat de kinderen er zoveel

gewaardeerd! U kunt zich daarvoor komende

mogelijk zelfstandig mee aan de slag

week nog intekenen op de lijst.

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

(Let er wel op, dat het door de fabriek

oase.

verpakt moet zijn i.v.m. Corona).

- Voor de jongere kinderen kleine bakjes,
zodat de kinderen hun kerstbakje straks
zelf kunnen tillen.
- Groene takken al in stukjes geknipt,
zodat de kinderen ze gelijk in hun bakjes
kunnen steken.
- Voor de jongere kinderen geen
snoeischaren.

Kerstvrijdag
Op vrijdag 24 december gaan alle kinderen
naar school van 8.30 uur-12.00 uur. De
kinderen zijn dus ’s middags vrij!

Ouders mogen onderling ruilen wanneer ze dat
graag willen. U kunt daarvoor contact
opnemen met het telefoonnummer
088-2299881 of door een mail te sturen naar
het volgende mail adres:
a.annema@ggdfryslan.nl

Oud papier
Op maandag 20 december hebben we weer
oud papier.
We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.

Schoolarts groep 2
Op 6 januari, 17 januari en 18 januari vinden
de schoolarts bezoeken van de kinderen uit
groep 2 plaats. De ouders van de kinderen,
die deze dagen aan de beurt zijn krijgen hier
ongeveer drie weken van te voren bericht
over van de schoolarts. Het gaat om de
kinderen uit het geboortejaar 2016.

We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u
vragen geen kinderen
mee te nemen bij het
ophalen van het oud
papier. Aangezien de
chauffeur
verantwoordelijk is, wil
hij niet dat er kinderen om de vrachtauto
heen lopen.

U kunt uw kind voor dit onderzoek ophalen van
school. Dit kan door aan de buitenkant van de
school naar de nooddeur van het lokaal van
uw kind te lopen. Uw kind komt dan via de
nooddeur van het lokaal naar buiten.
De onderzoeken worden op het
consultatiebureau aan de Markt 11 in Wolvega
gedaan. Dit is achter de Jumbo, bij de Friese
Wouden in het pand.
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