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Vervanging
De afgelopen twee weken hebben we 6 dagen vervanging kunnen regelen en 1 dag een groep
verdeeld.

Sinterklaasfeest
Maandag hadden we groot feest op school.
Sinterklaas kwam met zijn pieten in een mooie
oude auto het plein opgereden. Nadat alle
kinderen liedjes op het plein hebben gezongen
en Kim hem welkom hee� geheten op school is
de Sint met zijn pieten langs alle groepen
gegaan. Ook dit jaar had hij natuurlijk weer
cadeautjes mee. In de bovenbouw waren er
weer mooie gedichten en surprises gemaakt.
Iedereen hee� genoten van deze dag, ook de
Sint en Pieten.

We bedanken graag alle betrokkenen voor hun hulp en inzet.

Kerst
Kerst knutselcircuit in de school
Maandag 12-12 om 10:30 uur start het kerst knutselcircuit; opgeven als hulpouder kan nog steeds
bij de leerkracht van uw kind.

Kerstdiner
Op woensdag 21 of donderdag 22 december vragen wij u uw kind ʼs morgens bord, beker en
bestek mee te geven naar school. Graag voorzien van naam.

Op donderdag 22 december om 17.00 uur zijn de klassen open voor de kinderen om hun bijdrage
aan het buffet af te leveren. De kinderen houden hun jas aan en gaan daarna met de eigen
leerkracht naar de samenzang. De leerkracht bedenkt samen met de groep welke hapjes en
drankjes lekker zijn om te maken voor het kerstdiner. U hoort van de eigen leerkracht welke en
hoeveel hapjes of drankjes uw kind meeneemt.

Om 17:15 uur begint de samenzang, waarvoor alle ouders natuurlijk van harte zijn uitgenodigd.
Deze vindt plaats bij het buitentheater op het achterplein. Na de samenzang gaan de kinderen met
de eigen leerkracht naar de groep om met elkaar kerst te vieren.



Let op! Om heen en weer kilometers te besparen zorgt de O.R. ook voor een buffettafel op het
plein voor de ouders. Wilt u op het schoolplein mee eten? Maak dan een extra bordje van wat u ook
meegee� aan uw kinderen voor op de buffettafel. Neem ook, net als de kinderen uw eigen bord,
beker en bestek mee. De OR zorgt voor glühwein & chocolademelk. Dan smullen ook de ouders van
een gezellig kerstdiner op school.

Om 18.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden uit de groep. U kunt dan meteen uw
eventuele schalen, pannen etc. weer meenemen. Het is wel fijn als u even wacht tot de leerkracht
aangee� dat het diner is beëindigd: het kan soms ietsje uitlopen…
Wij wijzen erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw kind na het ophalen. Het is donker en
daardoor wat onoverzichtelijk buiten.

Laatste schooldag van dit kalenderjaar
Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen om 12.00u uit. De opvangorganisaties zijn hiervan op
de hoogte gesteld.

Wij hopen op een fijn kerstfeest voor iedereen!

De kerstcommissie

Nieuwjaarstoost met de kinderen
Op maandag 9 januari om 08.45u zullen we in iedere groep met de kinderen proosten op het
nieuwe jaar.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u geen bijlagen.

Belangrijke data
- 13 december: Excursie De Boet groep 1/2c
- 14 december van 13.00 - 14.00 uur: Beleefmuseum over wereldsterren in groep 7 voor ouders

ter afsluiting van het thema ʻwereldsterren .̓
- 15 december: Excursie De Boet groep 1/2a
- 20 december: Excursie De Boet groep 1/2b
- 22 december: Kerstviering
- 23 december: Kinderen om 12.00u uit - start kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 22 december.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


