
Hallo allemaal
Wat een fantastisch Sinterklaasfeest.  
Dank je wel aan alle leerlingen van de Rooi Pannen en 
natuurlijk onze eigen oudercommissie! 
En nu op naar de Kerst. Jinglebells, jinglebells.......
groetjes juf Els
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Jarig:
10 dec Rama Troury groep 7
13 dec Rayan el Mourabit groep 4
13 dec Sahar Samimi groep 3 

gefeliciteerd!!!
Kerstviering
De Sint is uit het land, tijd voor de kerstplannen.
Donderdag 20 december is de kerstviering. 
We gaan een echte kerstmarkt houden om geld in te zamelen 
voor de inrichting van de speelplaats.
Heb je spulletjes die we mogen verkopen, 
breng ze alsjeblieft naar school.
De groepen zijn ook al druk bezig met het maken 
van Kerstknutsels om te verkopen.
Natuurlijk mogen jullie ook je talenten 
laten zien op deze kerstmarkt. dat mag vanalles zijn; 
dansen, zingen, goochelen, tekenen, bakken, knutselen,
alles wat jij goed kan mag je gebruiken om geld in te zamelen. 
Vul het strookje in, dan reserveren we een plaatsje voor je!
De kerstmarkt is van 18:00u tot 20:00u. 
Breng je familie en buren mee, iedereen is welkom!

Kerstlunch
Op verzoek van veel van jullie houden we ’s middags in de klassen een kerstlunch. 
Je mag hiervoor iets lekkers maken voor je klas. 
In je klas hangt een lijstje waarop je kan schrijven wat je gaat maken.
Donderdag 20 december gaan we ’s morgens gewoon naar school. 
Na de middagpauze gaan we dan in de klas alle lekkere dingen opeten die jullie gemaakt hebben. 
Niet eten tussen de middag dus. En natuurlijk mag je in je kerst-outfit komen.

Kerstmarkt
JA, ik doe mee met de kerstmarkt om geld in te zamelen voor de speelplaats!

Mijn naam is:

Ik zit in groep:

Dit ga ik doen:

Ik doe dit alleen / ik doe dit samen met:

Vrijdagmiddagvrij
Vrijdagmiddag 21 december begint jullie kerstvakantie al om 12 uur!
Neem vrijdagochtend voor de zekerheid een tas mee naar school 
want je krijgt vast wat spulletjes mee uit je opgeruimde laatje of uit je opgeruimde klas.



Nog even nagenieten
Kijk ook op de website en in de app naar de foto’s. 
Het wachtwoord van je klas kun je aan je juf of meneer vragen. 
Het wachtwoord van ‘activiteiten’ is W33r@lbum18.


