Kringetjerond
December 2019
Sinterklaas
Donderdag 5 december hopen we Sinterklaas op onze school te
ontvangen. We verwachten hem rond 8.45 uur. We adviseren u dan ook
om niet te vroeg op het schoolplein aanwezig te zijn. Kinderen en
ouders wachten op het schoolplein de komst van Sinterklaas en zijn
Pieten af en mogen dus niet naar binnen!
Voor de kleuters zetten we bakken bij de voordeur, zodat ouders daar
de tassen in kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen
Sinterklaas goed kunnen zien, maken we vakken voor de verschillende
bouwen. Daarin kunnen de kinderen, dus zonder ouders, staan. Ouders
kunnen achteraan staan. Er zal toezicht zijn bij de hekken, zodat de
kinderen het schoolplein niet kunnen verlaten. Bij slecht weer ontvangen
de onder- en middenbouwkinderen de Sint in de kuil. Vanwege
brandveiligheid kunnen ouders daar niet bij aanwezig zijn.

Belangrijke data
december 2019
5 december
Sinterklaasviering
11 december
Schoolhandbaltoernooi
voor leerlingen van groep 7
13 december
Viering Sprookjesbos,
Waterland, Atlantis en
Melkweg

Viering
Vrijdag 13 december: Sprookjesbos, Waterland, Atlantis en Melkweg
De vieringen beginnen om 11.45 uur en duren tot 12.15 uur.

18 december
Kerstworkshops
Kerstdiner vanaf 18.00 uur

Kerstworkshop
Woensdag 18 december zijn er kerstworkshops waar alle kinderen aan
mee doen. Ze duren van 11.15 – 12.15 uur. Als u kunt helpen tijdens een
workshop, dan kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
We kunnen uw hulp zeker gebruiken!

19 december
Kerstviering van 11.00 tot
12.00 uur. Het zwemmen
komt deze dag te vervallen.
Alle kinderen zijn om 12.30
uur vrij!

Bericht van de kerstcommissie:

20 december 2019 tot en
met 3 januari 2020
Studiedag en kerstvakantie
Alle kinderen zijn vrij!

Kerstdiner
Op woensdag 18 december is het traditionele kerstdiner van 18.00 tot
19.15 uur (OB/MB tot 19.00 uur). De deur van de school gaat om 17.50
uur open. De kinderen nemen ‘s ochtends een bord, beker en bestek,
voorzien van naam, mee in een tas, waarin alles na afloop weer mee
naar huis gaat.
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Ieder kind neemt ’s avonds iets lekkers mee. Dat mag een voor-, hoofd-,
bij- of nagerecht zijn. Bij elke klas hangt vanaf maandag 9 december
een intekenlijst. Houd rekening met de hoeveelheden, want er is vaak
veel eten over. Overleg eventueel met andere ouders of maak samen
iets. Geef een warmhoudplaatje mee als iets warm moet worden of
blijven. Op school kan niets worden opgewarmd of afgebakken.
De gangen van de school zijn tussen 18.00 - 19.00/19.15 uur niet
toegankelijk voor ouders. Vanaf 18.00 uur tot 19.15 uur is er glühwein en
soep met brood op het binnenplein. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.

Belangrijke data
begin januari 2020

Het kerstkoor van ouders zingt hopelijk weer XMas Carols bij en rond het
kerstdiner. Wij zoeken nog een ouder die deze groep bij elkaar brengt.
Als u dit wilt doen, laat het dan aan Frank (meester van het
Noorderlicht) weten.

15 januari
Ouderkring

Kerstviering
Donderdagochtend 19 december van 11.00 tot 12.00 uur is de
kerstviering in de sporthal. Ouders zijn welkom om deze viering vanaf de
tribune bij te wonen. Vanwege de viering gaat het zwemmen op 19
december niet door.
Let op: alle kinderen zijn vanaf 12.30 uur vrij!

Bericht van de Ouderraad:
Ouderhulp gevraagd!
Voor de verschillende activiteiten rondom Kerst, heeft de Ouderraad
dringend uw hulp nodig! Een overzicht:
• Maandag 9 december om 18.30 uur: school in kerstsfeer
brengen, 15 ouders nodig
• Woensdag 18 december na het kerstdiner: het binnenplein
helpen opruimen, 6 ouders nodig
• Donderdag 19 december vanaf 8.45 uur in de gymzaal: voor het
opbouwen van de gymzaal voor de kerstmusical zijn twee sterke
vrouwen of mannen nodig
• Donderdag 19 december van 9.00 tot uiterlijk 10.30 uur:
kerstversiering in school opruimen, 10 ouders nodig
Studiedag en kerstvakantie
Op vrijdag 20 december is er een studiedag voor het team, waardoor
de kinderen die dag al vrij zijn. De kerstvakantie begint op maandag 23
december 2019 en duurt tot en met vrijdag 3 januari 2020. Maandag 6
januari hopen we iedereen weer te kunnen begroeten.
We wensen alle ouders en kinderen alvast fijne feestdagen toe.
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Ouderkring
De eerstvolgende ouderkring wordt gehouden op woensdag 15 januari
2020. De inloop is vanaf 8.45 uur in het technieklokaal.

Opbrengst Kinderboekenweek
Wie tijdens de Kinderboekenweek in oktober kinderboeken kocht bij de
Bruna en het bonnetje daarvan op school inleverde, hielp mee aan
een mooiere schoolbieb. Dankzij uw bonnetjes konden we voor 106
euro boeken kopen. Op de foto ziet u welke titels we daarvoor hebben
aangeschaft. Namens de kinderen: heel hartelijk bedankt!
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