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De tijd van advent
De Sint is weer naar Spanje en de rust is weer gekeerd. Wat
hebben we 5 december een mooie dag gehad. Met dank aan
allen die dit weer mogelijk hebben gemaakt. Het is altijd
genieten, die blije kindergezichtjes.
De adventskrans hangt en de lichtjes branden. Mooi om te zien. En inmiddels
hebben we onze eerste adventsviering gevierd. Ook komen er steeds meer
verhuisdozen in de gangen en te staan. We zijn volop aan het inpakken. De
gesprekken met de aangemelde kandidaten voor de formering van de nieuwe
MR-oudergeleding zijn gaande. Wanneer hier duidelijkheid over is, laat de
MR dit weten.

Kerstviering en kerstdiner

Onderaan deze weekbrief vind je alle informatie m.b.t. de kerstviering
en het kerstdiner. De intekenlijsten voor het kerstdiner hangen op de
deuren.
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Kaartenactie
Enige tijd geleden hebben de
kinderen een mooie kaart
ontworpen. Maandag 11
december krijgen zij de pakjes
met eigen gemaakte kaarten mee
om te verkopen. De opbrengst hiervan gaat naar
een nieuw aan te schaffen speeltoestel voor op
het nieuwe schoolplein. Ieder setje kost 6,95.
De setjes die niet verkocht worden en het
verdiende geld nemen de kinderen uiterlijk
dinsdag 19 december weer mee terug naar
school. Verkoopt uw kind alle
setjes? Dan krijgt het een poster
van de tekening.

Sterke en
handige ouders
gezocht

JARIG DEZE WEEK
11 december: Suzanne Velzen
12 december: Fleur Arends
Luna Slof
13 december: Jordi Mane
Leon Groenewegen
Fijn Verhagen
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Het oude meubilair wat
gereserveerd is door ouders, moet
donderdag 21 december voor 12 uur opgehaald
zijn. Dit kan ook woensdagmiddag de 20e december
worden afgehaald.

Tygo (gr. 7) tijdens
EHBO: “Dat verband
aanleggen…ik vind het
maar ingewikkeld”

Op 28 december a.s. om ca. 9.00 uur
wordt het nieuwe meubilair bezorgd.
Glazen potjes
Deze meubelen worden afgeleverd tot
achter de voordeur.
GEVRAAGD: schone glazen potjes voor het
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SAC vraagt versterking
Laat het ons weten.

“Alle lieve ouders en kinderen die
speelgoed hebben ingezameld
voor de voedselbank bedankt!”
Namens de voedselbank

De Schooladviescommissie is een groep ouders
die de directeur advies geeft, een
sparringpartner. De SAC komt 6x per jaar bij
elkaar. Heeft u belangstelling, kunt u dit
kenbaar maken bij de directeur of bij de
commissieleden (zie kalender blz. 15).

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief vindt u de informatie rondom de kerstviering 2017

Kerstviering en kerstdiner
De kerstviering is op woensdag 20 december om 17.00 in onze parochiekerk.
De kerk is vanaf 16.45 geopend. Iedereen mag rechtstreeks naar de kerk gaan. De
leerlingen zitten samen met de leerkracht voor in de kerk en weten hun plekje.
Tijdens het kerstspel gunnen we de spelende kinderen alle aandacht en vragen ouders
daar rekening mee te houden.
Na de kerstviering lopen de leerlingen samen met de leerkracht naar school. Daar
begint om 18.00 het kerstdiner. Het diner duurt tot ongeveer 19.00. Voor de ouder(s)/
verzorger(s) is er een hapje en een drankje. Waar dit plaatsvindt wordt nog bekend
gemaakt. Welkom allemaal!
Om het kerstdiner tot een succes te maken doen we een beroep op u! De ouderraad
verzorgd het stokbrood en drinken. Voor extra bijzondere gerechtjes vragen we u om
voor deze kerstmaaltijd iets lekkers te maken. Enkele ideeën: Gevulde eitjes, salade,
gehaktballetjes, stukjes pizza, flensjes etc. Het mogen ook best verrassende dingen zijn.
Als u weinig tijd heeft kunnen het ook hele eenvoudige dingen zijn: zoals een
satéprikker met kaas en worst. Het kerstdiner vindt plaats in de eigen klas. Het is niet
verplicht om voor de hele klas te maken.
Om niet 10 dezelfde gerechtjes te krijgen. Vragen we u of u op de intekenlijst op de
klassendeur wilt noteren wat u gaat maken/verzorgen. Wilt u er rekening mee houden
dat de gerechten niet warm gemaakt kunnen worden op school. Op woensdag 20
december kunt u de door u gemaakte gerechten tussen 16.00 en 16.45 brengen naar de
klas.
We kunnen ons voorstellen dat u als ouder graag even in de klas van uw kind wilt kijken.
Toch vragen we u dit niet na 18.00 te doen; het verstoort de intimiteit die bij een
kerstmaaltijd hoort.
De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten voor de maaltijd meenemen: een beker, bord en
bestek met naam. Ook een plasGc tas om de spullen weer in te doen. Wilt u er op letten dat de
kinderen hun spullen na de maaltijd meenemen. (ook i.v.m de verhuizing!)
We vertrouwen erop, dat ook deze keer de maaltijd met uw hulp voor de kinderen een
groot succes wordt. Op donderdag 21 december begint de schooldag weer op de normale
tijd. We zijn om 12.00 vrij.

Vrijdag 22 december zijn alle leerlingen vrij in verband met de verhuizing!

