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Jarig: 
13 dec Rayan groep 5 
20 dec Fernando groep 6 
23 dec Asmaa groep 3
23 dec Jady groep 6
27 dec Djarno groep 8 
31 dec Salmaan groep 6  
2 jan Emil groep 7  
3 jan Lars groep 3
7 jan Jonathan groep 3 
8 jan Gina groep 7
8 jan Fatima groep 1/2B 

gefeliciteerd!!!

Hallo allemaal
Dag Sinterklaasje! Halloooooo kerstboom. 
Fijne vakantie allemaal en tot maandag 6 januari!
Groetjes juf Els

13 december 2019

Sinterklaasfeest
Wat was het afgelopen donderdag een feest! De groepen 1 t/m 5 hebben 
gedanst, pepernoten gebakken, geknutseld en een bezoek aan Sint gehad. 
De groepen 6 t/m 8 hebben mooie, zelfgemaakte surprises aan elkaar gegeven. 
Wat een gezelligheid!

Groep 8
In groep 8 op de Weerijs wilden ze iets gaan doen aan burgerschap. 
De leerlingen hebben gekeken wat er in de buurt te doen was en waar misschien behoefte aan is. 
Zodoende kwamen ze uit bij het St. Elizabeth en hebben zij daar samen voor de ouderen die hier wonen 
een kerstmiddag georganiseerd. 
Samen met de Albert Heijn die zorgde voor de sponsoring van materialen 
hebben zij samen met de ouderen kerststukjes gemaakt en een hele gezellige middag beleefd.
De spelers van de NAC Street League hadden hun tenue aan en de ouderen vonden dit ook erg interessant 
en stelden hier veel vragen over.
Het was een zeer geslaagde middag en alle partijen vonden het zeker voor herhaling vatbaar. 
Na afloop kregen de ouderen ook een leuke zelfgemaakte kerstkaart. 



Kerstviering
Sinterklaas heeft ons land weer verlaten en dat betekent dat de volgende viering op het programma staat: 
Kerst.
Kerst wordt dit jaar gevierd op donderdagavond 19 december met een kerstdiner in de klassen. 
Voor dit kerstdiner is het leuk als de kinderen zelf hapjes maken om op deze avond te delen met de klas. 
Hierbij wordt in overleg met juf en/of meester afgesproken hoeveel hapjes. 
De basis afspraak is dat je mag maken zoveel je wilt!

Het kerstdiner vindt plaats op 19 december op school van 17.30 tot 18.45.
Daarna worden de overige hapjes naar het plein aan de Weerijssingel gebracht en zijn jullie, alle ouders/
verzorgers van onze leerlingen van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee en een 
muziekje bij de vuurkorf kerst mee te vieren. 

VrijdagMIDDAG 20 december zijn de kinderen vrij van school. 
De ochtend worden zij gewoon verwacht om het jaar 2019 met de klas af te sluiten.

Dus nog even op een rijtje:
• Donderdag 19 december is er gewoon de hele dag les.
• Het kerstdiner op donderdag 19 december van 17:30-18:45
• De kinderen maken hiervoor zelf iets lekkers.
• Ouders welkom vanaf 18:45 op het plein aan de Weerijssingel
• Een heuse kerstsfeer worden gecreëerd door uw aanwezigheid en school.
• Vrijdagmiddag 20 december zijn de leerlingen VRIJ!

Mocht u nog vragen hebben over de kerstviering of iets wat hiermee te maken heeft? 
Neem dan contact op met meneer Bram of juf Marca


