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Kerstfeest
De school is gisteravond weer prachtig versierd. Mooi om te zien hoe de kinderen verwonderd zijn door
de lampjes, lichtjes, sterren en kleuren. Veel dank aan de ouders die hieraan hebben meegeholpen.
Kerstspel
De kinderen zijn ook weer, samen met Romy, begonnen
met het oefenen van het spel en dans dat tijdens de
kerstviering zal worden uitgevoerd.
Voorbereiden kerstdiner
Eén van de leukste activiteiten van het jaar komt er weer
aan: het kerstdiner koken op school!
Op donderdag 20 december gaan de kinderen onder
schooltijd hun eigen kerstdiner maken, dit jaar met behulp
van een aantal van de ingeleverde recepten. Iedere klas
maakt een gerecht, misschien wel twee. Daarvoor worden
de kinderen om de beurt en in groepjes opgehaald uit de
klas en gaan onder begeleiding van ouders kokkerellen. Bij het koken hebben we ook materialen nodig
zoals grote pannen, beslagkommen en snijplanken. Een oproepje voor materiaal zal in het begin van de
kerstweek via Parro worden gedeeld.
Omdat de kinderen alles zelf maken en het ook ’s avonds zelf gaan opeten is het niet de bedoeling dat u
thuis iets maakt en het dan meeneemt naar school. Wilt u iets betekenen voor de kinderen dan is uw
hulp op school heel erg welkom.
Ouderhulp
20 december: U begrijpt dat het heel fijn is wanneer er bij het voorbereiden van het diner ouderhulp is.
Via Parro zal een activiteit aangemaakt worden en dan kunt u zich opgeven. Het is ook mogelijk om een
deel van de dag te komen helpen.
21 december: Tussen 8.30 en ongeveer 9.30 uur ruimen we alles weer op. Alle kerstbomen gaan weer
naar de kelder en de overblijfselen van het diner worden opgeruimd. Ook hierbij is uw hulp van harte
welkom.
Kerstfeest
Op donderdag 20 december aan het eind van de middag gaan we samen het
kerstfeest vieren. De kerstviering begint om 17.30 uur en zal ongeveer een half uur
duren. Daarna begint het kerstdiner in de eigen klas. Om 19.00 uur kan uw kind uit de
klas worden opgehaald.
Kerstborrel
Terwijl de kinderen hun kerstdiner eten, is er voor de ouders de gelegenheid om gezellig met elkaar te
borrelen. De Ouderraad zorgt voor chocolademelk en glühwein. Wie wil daar een paar lekkere hapjes bij
maken? Als het weer het toelaat borrelen we buiten.
Let op de volgende afspraken
* Wilt u donderdagmorgen bord, bestek, bakje en beker meegeven (voorzien van naam)? De kinderen
kunnen dan 's middags de tafels dekken voor het kerstdiner.
* De kinderen kunnen tussen 17.20 en 17.25 uur naar binnen. Zij moeten dan direct naar hun eigen klas
en daar ook blijven.
* De kerstviering is voor de kinderen en hun ouders. Vanwege de beperkte ruimte is het niet mogelijk

voor opa's, oma's, broertjes, zusjes en andere familie of vrienden om aanwezig te zijn.
* De voorste rijen banken en stoelen zijn voor de kinderen gereserveerd.
We rekenen op uw medewerking.

Inloopochtend
We krijgen nog wel eens vragen van ouders over hoe het er nu eigenlijk aan toe
gaat in de klas: hoe werkt dat nu met die combinatieklassen, wat leren de kinderen
bij rekenen en hoe gaat het met Engels? Daarom organiseren we op woensdag 12
december een inloopochtend voor de ouders met kinderen op school.
U bent vrij om binnen te lopen in de verschillende groepen. Afhankelijk van de
interesse per groep willen we u vragen om rekening te houden met de hoeveelheid
mensen in een klas. De tijden zijn ongeveer gerekend, een les kan iets uitlopen of
wat eerder beginnen.
Het programma:

8.30 uur
9.00 uur

9.15 uur
10.00 uur
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11.45 uur
12.15 uur
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Kanjertraining
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Technisch
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(bij Marc)
en groep 5
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het Engels
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Rekenen

Rekenen

Rekenen

Eten, drinken, voorlezen, buiten spelen
Buiten spelen
Buiten spelen Spelling met
Taalles
groep 4
Lezen met
groep 3
Rekenactiviteit Taalactiviteit
Zelfstandig
werken
Creatieve les
in het Engels
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Spelen en
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kiezen
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Afronden / evalueren van de dag en om 12.30 uur naar huis

Taal en
spelling
Engels in 3 groepen:
bij juf Marsha, juf Renée en juf
Monique (native speaker)

Spelling en
taal

Kanjertraining

Trampoline springen in de Clemenskerk
Iedere maand mogen we een keer komen trampoline springen bij onze buren. De eerste keer zal dit zijn
op 10 december en daarna volgens rooster op iedere tweede maandag van de maand. Het springen
gebeurt onder begeleiding van de eigen leerkracht en na een instructie over het springen en de regels
die daarbij horen gaan ze onder begeleiding van
deskundige medewerkers aan de gang. De kinderen
krijgen dan les en leren hoe ze goed moeten
springen en afhankelijk van hun leeftijd leren ze
verschillende vaardigheden.
Op maandag 1 juli zullen de kinderen dat wat ze
geleerd hebben presenteren aan ouders.
In september hebben de kinderen al een keer
gesprongen. Zij hebben toen gratis jumpsokken
gekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen die
sokken bij zich hebben. Zonder sokken mag er
namelijk niet gesprongen worden. Wilt u er echt aan
denken om de sokken mee te geven? Het is ook
mogelijk om de sokken op school te houden. De kinderen kunnen deze dan in hun gymtas bewaren.
Heeft u geen sokken of wilt u nieuwe sokken kopen? Deze kosten 2,50. Wilt u dit bedrag of de sokken
meegeven aan uw kind uiterlijk maandag 10 december? Het zou jammer zijn als uw kind niet mee zou
kunnen doen.

Foute Kersttruien Dag
Heb je zo’n ‘foute’ Kersttrui dan mag die natuurlijk altijd aan, maar vooral op
vrijdag 14 december. En heb je geen ‘foute’ Kersttrui, maar gewoon een
mooie, fijne, makkelijke of prettig zittende trui dan mag die natuurlijk ook. En
als je dan ook nog wat geld mee wilt nemen voor Save the children dan is dat
helemaal fijn, want….

met de opbrengst van alle kerstgekkigheid helpen we kinderen in nood: want
ook met kerst hoort niemand alleen te zijn, met een hongerige maag naar
bed te gaan of het koud te hebben. De bijdrage wordt gebruikt om
alleenstaande kinderen te herenigen met hun ouders, voedsel uit te delen en
voor warme kleding, schoenen of dekens.

Aan het eind van de dag wordt het verzamelde geld direct overgemaakt naar
Save the children. In ieder lokaal is een spaarpot waar, geheel vrijblijvend, een
bijdrage in gedaan kan worden.

Agenda
10 december: Trampoline springen voor alle groepen
12 december: open ochtend
13 december: kennismakingsochtend voor nieuwe ouders
18 en 19 december: adviesgesprekken leerlingen groep 8
20 december: overdag kerstdiner voorbereiden
17.30-19.00 uur kerstviering, kerstdiner en kerstborrel
21 december: 8.30 uur school opruimen en om 12.00 uur uit
22 december t/m 6 januari: kerstvakantie
9 januari: koffieochtend om 8.30 uur

Wist u dat….
Ø het schoolfruit van de komende week mandarijn, appel en sinaasappel,
Ø wanneer sinaasappels aan de boom groeien ze geelgroen van kleur zijn? Pas
als het ’s nachts wat kouder wordt, verandert de kleur van schil naar oranje,
Ø de eerste sinaasappels uit China kwamen en in eerste instantie appels werden
genoemd, later veranderde dat in sinaasappel,
Ø de lessen beginnen om 8.30 uur en het dus handig is als de kinderen al voor
die tijd in de klas zijn.
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