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Schoolapp 

Heeft u de schoolapp al geïnstalleerd? 

Er zijn inmiddels al vele leuke foto’s 

op te vinden. Zie de bijlage van de 

nieuwsbrief van november voor meer 

informatie.  

 

Sinterklaas 

Wat heb-

ben we 

een gezel-

lig Sinter-

klaasfeest 

gehad. 

Meer fo-

to’s vindt u in 

de app en op 

de site.  

 

 

 

 

 

Agenda: 

17-12 Trek je foute Kersttrui aan! 

 Kerstviering 17.00 tot 18.15 uur 

18-12 Spelletjesochtend  

 Kerstvakantie vanaf 12.00 uur 

7-1  Start school  

Welkom 

Hoera, Senn en Nikki zijn 4 jaar! Wel-

kom in groep 1. Wij wensen jullie een 

fijne tijd op school! 

 

Afscheid Meester Pim 

Onze muziekmeester Pim gaat ons 

helaas verlaten. Meester Pim gaat de 

Pabo doen en zal daardoor geen tijd 

meer hebben om 

bij ons muziekles 

te geven. Wij 

wensen meester 

Pim veel succes!  
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Kerstmis 

Donderdag 17 december vieren wij 

Kerstmis op school. De kinderen wor-

den om 17.00 uur op school verwacht 

(binnenkomst via eigen ingang) en mo-

gen om 18.15 uur worden opgehaald 

op het Ankerplein. De leerkrachten 

zullen de kinderen begeleiden tot het 

Ankerplein. De school zal voor een 

Kerstmaaltijd zorgen. We gaan er met 

z’n allen een gezellig Kerstfeest van 

maken! 

Vrijdag 18 december mogen alle kin-

deren spelletjes of speelgoed meene-

men. De kinderen zijn deze dag om 

12.00 uur uit ! 

Save the Children 

Kerst is een magische tijd van twinke-

lende lichtjes, engelenhaar, kerstbal-

len, kerstdiners en samen bij de haard 

zitten komt er weer aan! Ook op onze 

school zijn de kinderen druk bezig met 

kerstactiviteiten. Helaas zijn er over de 

hele wereld ook nog veel kinderen die 

met een hongerige maag naar bed 

Simpelweg omdat ze opgroeien in ar-

moede of een oorlog of ramp hebben 

meegemaakt. Voor deze kinderen in 

nood doet onze school dit jaar mee aan 

Save the Children’s Foute Kersttruien-

dag. Op donderdag 17 december ko-

men wij in actie en zamelen geld in 

voor kinderen in nood. In een foute 

kersttrui uiteraard. Je  moet best een 

beetje een held zijn om in zo’n foute 

trui te lopen, maar een echte held ver-

zamelt geld! Zoals jullie weten zijn onze 

kinderen echte superhelden! Helpen 

jullie mee? De opbrengst wordt gedo-

neerd aan Save the Children. Zij zullen 

de volledige opbrengst besteden aan 

voedsel, dekens, warme kleding en op-

vang van kinderen in bijvoorbeeld Liba-

non, Somalië en Zuid-Soedan.  

 

Hieronder vindt u onze link:  

 

https://tinyurl.com/yxl2wnwa  
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Kaarsen maken 

Woensdag 9 december mochten alle 

kinderen meedoen aan de workshop 

kaarsen maken.   

 

 

 

 

 

 


