Nieuwsbrief


Belangrijke data

Nieuwsbrief

19 dec.

20191206

20 dec.

19 dec.

Kerstfeest

21 dec. t/m
5 jan.
6 jan.

Kinderen zijn vanaf
14.00uur vrij
Kerstviering van
17.00-19.00uur
Continurooster
tot 12.00uur
Kerstvakantie
Eerste schooldag na de
kerstvakantie

Sint is weer naar huis
Donderdag 19 december hebben wij kerstdiner op school. De kinderen
zijn die dag om 14:00uur uit. Om 17:00uur gaan de deuren weer open
Kinderen komen dan naar school voor het kerstdiner. U kunt het eten
van uw kind(eren) naar de klas brengen. Vervolgens kunt u naar het
kleuterspeelplein om naar de liedjes te luisteren die de kinderen zullen
gaan zingen. Om 17:10uur komen de kinderen namelijk samen met de
leerkracht naar buiten (op het kleuterspeelplein) en gaan zij met de hele
school kerstliedjes zingen. Hierna gaan de kinderen terug naar de
lokalen en genieten van hun kerstdiner. U kunt dan weer naar huis. Om
18:50uur gaan de deuren weer open en kunnen de kinderen opgehaald
worden in de klas. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 moeten worden
opgehaald in de klas door ouders/verzorgers. Leerlingen uit de groepen
5 t/m 8 kunnen alleen naar huis mits zij een toestemmingsbriefje van de
ouders hebben ingeleverd. Brieven voor uw keuze van het diner (wat u
voor de kinderen gaat maken) en de toestemmingsbriefjes worden nog
uitgedeeld. U kunt alvast nadenken over het eten en het met uw kind
bespreken. Er zijn vast wensen!

We hebben een leuk sinterklaasfeest
gevierd in alle klassen. De Sint heeft
heerlijk op school kunnen slapen. Op
zijn eigen verjaardag had hij zich
verslapen…… Gelukkig was hij net op
tijd voor het feest op De Klimop.
Dank aan de sint-commissie die uit
leerkrachten en oudercommissie
bestaat. Dankzij jullie is het feest goed
verlopen. Dank ook aan Sinterklaas en
zijn Pieten voor een leuk bezoek aan
onze school. We hebben Sinterklaas
gevraagd of hij volgende jaar weer
langskomt. Dat zag hij wel zitten!

Eerder uit 19 december
Donderdag 19 december zijn de
kinderen om 14.00uur uit in plaats van
15.00uur. We kiezen daar bewust voor.
De kinderen en u hebben dan wat
meer tijd en ruimte om zich om te
kleden voor het kerstdiner. Ook wij

Reminder

hebben dan wat meer ruimte om de

Komt u maandag met ons de kerstbomen
voor de centrale ruimtes in de school
versieren? We zouden dat enorm leuk
vinden. Maandag starten we met het
versieren van de kerstbomen rond 08.30uur.
Er is een lekker kopje koffie of thee en
gezelligheid!

klassen klaar te maken voor de avond
en onszelf mooi te maken voor die
avond!
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