NIEUWSBRIEF
BELANGRIJKE DATA:
 5 december
 6 december
 22 december
 23 december




9 januari
11 januari
26 januari

:
:
:
:

De Sint en zijn Pieten bezoeken onze school.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
Kerstviering van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Samen maken we er nog een gezellige ochtend van: alle
kinderen zijn ’s middags vrij!
: De school begint weer!
: De luizencontrole vindt plaats.
: De schriften gaan weer mee!

DE WINNENDE FOTO VAN DE FOTO-LEESWEDSTRIJD
De fotowedstrijd is gewonnen door Dani Heeren uit groep 6B. Heel veel kinderen
hebben prachtige foto’s ingestuurd. Lezen en voetballen tegelijk is bijzonder knap!

DE FIETSCONTROLE
De meeste kinderen hebben op donderdag 1 december hun fiets op school laten
controleren. De controles werden uitgevoerd door de verkeerswerkgroepen van BS
Maria Goretti en BS Willibrordus. We hebben extra hulp gekregen van Erwin Jansen
en Wim Bressers, waardoor de controles snel en goed verlopen zijn. Dus wij
bedanken iedereen voor de hulp!!! We waarderen het dat vaders, moeders, opa’s
en oma’s een bijdrage willen leveren aan het leerplezier van onze kinderen!
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NIEUWSBRIEF
ONS KERSTFEEST
Zoals ieder jaar is december een drukke maand. De Sint is straks nog maar net het
land uit of alle kerstbomen kunnen weer versierd worden. We werken voor advent
in alle groepen aan het project “Volg die ster”. We sluiten af met de
bijbehorende musical, waarin leerlingen en leerkrachten
samen spelen.
Alle data op een rij:
 Donderdagmiddag 22 december gaan alle kinderen de kerststal in de
kerk bezoeken.
 Donderdagavond 22 december is de kerstviering. Om 17.00 uur
worden de kinderen in de eigen klas verwacht. De kinderen gaan eerst in
de middenruimte naar de musical kijken, die wordt verzorgd door een
aantal leerkrachten en een aantal kinderen uit de bovenbouw. Na de
musical gaan de kinderen terug naar de klas om te eten. U kunt uw kind
om 19.00 uur weer in de eigen klas ophalen.
 Het eten wordt verzorgd door de ouders en de organisatie hiervan wordt
gecoördineerd door de klassenouders.
 Als u eten komt brengen, dan kan dat rond 16.50uur, zodat we op tijd
kunnen beginnen.
Wij hopen op uw medewerking en wensen iedereen
een fijn en gezellig kerstfeest.
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