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December 2018
Kerst op school
Beste ouders / verzorgers,
Woensdag 19 december vieren wij op school het kerstfeest. Deze hele dag zal in het teken van
kerst staan.
We starten ’s morgens met kerstworkshops. Hierbij worden o.a. kerstbakjes gemaakt en wordt
er geknutseld.
’s Middags zijn de kinderen vrij en ’s avonds om 17.30 uur starten we met een kerstviering in de
hal, waarbij de groepen voor elkaar een optreden verzorgen. Aansluitend vindt in de eigen groep
een kerstbuffet plaats. Om alles op tijd te laten verlopen, verzoeken wij u om uw kind om 17.15
met de hapjes naar de eigen groep te brengen.
Rond 19.00 kunnen ouders van groep 1 t/m 3 hun kind uit de groep ophalen, de andere kinderen
gaan zelfstandig naar buiten.
Om het een en ander in goede banen te leiden, vragen we om hulp voor het bloemschikken.
Hebt u tijd en zin om 19 december ’s ochtends te helpen met kerstbakjes maken, zou u dit dan
door willen geven aan de leerkracht van uw kind? Ook oma’s en opa’s zijn natuurlijk welkom.
Voor het buffet zorgt elk kind voor een schaal met hapjes.
Te denken valt aan bijvoorbeeld gehaktballetjes, knakworstjes, fruitspiesjes, stokbrood, gevuld
eitje etc. Op de deur van de groep van uw kind hangt een intekenlijst. Hierop kan de naam van
het kind worden genoteerd en welk hapje er wordt meegebracht.
Voor drinken wordt gezorgd. Voor groep 1 t/m 4 zijn 8 – 10 hapjes per kind voldoende, voor
groep 5 t/m 8 12 – 15 hapjes.
Dan verzoeken wij u om uw kind, op 19 december ’s morgens, het volgende mee te geven:
 Bakje/bordje voorzien van een blokje natte oasis (niet te groot blok), groen,
decoratiemateriaal en een snoeischaar voorzien van naam
 Bord, bestek en beker voorzien van naam
Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag.
Vriendelijke kerstgroeten,
De kerstcommissie.
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Uitnodiging Kerstspel 2018
Op kerstavond, maandag 24 december, om 17
uur is er in de kerk een gezinsviering, waarbij dit
jaar tijdens de gezinsviering ook weer een
prachtig kerstspel wordt gespeeld. De kinderen
van groep 7 van school zijn hier al weken druk
mee aan het oefenen! Het kinderkoor zal voor en
tijdens de viering mooie kerstliederen zingen.
De werkgroep gezinsviering hoopt dat jullie
allemaal komen op kerstavond!

Brigadieren rotonde
Naar aanleiding van een aantal opmerkingen die wij ontvingen van ouders willen wij aangeven
dat het brigadier moment van 8.15 uur is tot 8.30 uur. Het schijnt dat kinderen hoe langer hoe
vroeger bij de rotonde staan ’s morgens. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren waarvoor de
brigadiers niet verantwoordelijk zijn. Wij vragen u dan ook uw kinderen hier niet eerder te laten
komen en oversteken dan 8.15 uur.
Ook bemerken wij dat een aantal kinderen al heel vroeg op school worden gebracht. Vanaf 8.15
uur staan wij buiten en kunt u uw kind naar binnen brengen. We hopen hiervoor op uw begrip!

Nieuws vanuit de MR
In de MR ontstaat het komende schooljaar een ‘vacature’. Dit omdat H. Lansink de MR gaat
verlaten. De MR wil u laten weten dat ze R. Doornhegge en R. Roolvink bereid hebben gevonden
om namens de oudergeleding deel te nemen aan de MR. Beiden gaan vanaf het nieuwe jaar vast
meedraaien.

Vakantie
Op vrijdag 21 december luiden wij om 14.30 uur de Kerstvakantie in en zien de kinderen dan
graag dinsdag 8 januari 2019 weer op school. De 7e hebben wij een studiedag en gaan we o.a. op
andere scholen in de regio kijken hoe zij omgaan met ICT in het onderwijs.
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