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Sinterklaas is weer in het land… en ook dit jaar zal Sint met zijn Pieten onze
school op woensdag 5 december komen bezoeken.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het wordt
een feestelijke dag. Sint staat te popelen, heeft hij ons
laten weten.
Werkgroep Sinterklaas
p.s. Op donderdag 6 december hebben alle kinderen van
groep 1 t/m 8 een vrije dag in verband met de teamstudiedag.

KERSTvoorbereidingen
Sinterklaas is nog niet uit het land en we zijn toch al bezig met de voorbereidingen voor KERST. In de nieuwsbrief
van volgende week zullen we jullie uitgebreider informeren. Bij deze alvast een stukje info vooraf.
Het thema van de Kerstviering dit jaar is “Een Kunstige Kerst”.
Op een paar momenten de komende weken kunnen we jullie hulp als ouders héél goed gebruiken!
VERSIEREN
Op vrijdagochtend 7 december willen we onze school onderdompelen in Kerstsfeer.
Om de school mooi te versieren kunnen we veel handen gebruiken. Om 8.30 uur gaan we met een kopje koffie of
thee erbij aan de slag. Kun je meehelpen? We treffen elkaar in de teamruimte!
KUNSTIG KNUTSELEN
Op woensdag 12 december gaan alle groepen van 11.00 tot 12.30 uur in hun eigen groepen KUNSTIG aan
de slag met dit thema. In elke groep kunnen we dan wel ouderhulp gebruiken.
KUNSTIGE KERSTLUNCH
Op vrijdag 21 december vindt de kerstviering in onze school plaats.
We organiseren een Kerstlunch. Welke ouders willen, liefst samen met hun kind, thuis hapjes maken voor onze kerstlunch?
Op de deur van elke groep hangt vanaf maandag 10 December een intekenlijst om je hulp kenbaar te maken voor
de creatieve ochtend en/of een bijdrage aan de Kerstlunch!
Ennnn... Reserveer de middag van 21 December alvast ruimte in jullie agenda. Want… ter afsluiting van deze feestelijke dag zijn jullie als ouder ook WELKOM bij onze gezamenlijke afsluiting van 2018.
Hoe&wat? Verdere info volgt volgende week...
Alvast ontzettend bedankt… Werkgroep Kerst

