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Agenda 

21 december Kerstdiner en Kerstwandeling 

23 december Studiedag meesters en juffen, kinderen vrij 

24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 

8, 13, 14 februari Oudergesprekken 

15 februari Rapporten mee 

17 februari Studiedag meesters en juffen. Kinderen vrij 

18 februari t/m 26 februari Carnaval 

Adventvieringen 

Ook dit jaar besteden we weer extra aandacht aan de adventstijd. We houden in de aula met de 

groepen 4 keer een adventsviering. Aan de hand van een verhaal en liedjes wordt op een gezellige 

en sfeervolle manier aandacht besteed aan het adventsverhaal. 

 

Kerstdiner en kerstwandeling 

Woensdag 21 december zullen onze kinderen Kerst vieren. We starten om kwart voor 5 met het 

kerstdiner. Het is de bedoeling dat de gerechten door de kinderen worden meegebracht. Uw kunt op 

de kerstbomen op de deur van de klassen aangeven welk gerecht u graag wilt maken. De gerechten 

kunnen binnengebracht worden vanaf half 5. De kinderen moeten zelf een beker, soepkom, 

bord en bestek meenemen. Graag voorzien van naam. 

De groepen starten  vanaf 18.15 uur met de kerstwandeling.  De wandeling zal een half uur 

duren en wordt begeleid door onder andere de groepsleerkrachten.  Tijdens de wandeling zullen de 

kinderen van groep 8 het Kerstverhaal uitbeelden en maken  ze kennis  met alle personages. De 

wandeling eindigt bij de levende kerststal in de kerk.  Hier kunt u ook een kijkje komen nemen 

en meezingen bij de kerststal. De kinderen gaan met de leerkracht weer naar school u 

kunt achter de groep aan meelopen en vervolgens uw kind uit het klaslokaal halen. 

Hieronder staan de tijden waarop de groepen in de kerk  aankomen: 

Beren:  18.45 uur 

Vossen:  18.48 uur 

 Groep 3:  18.51 uur 

Groep 4:  18.54 uur 

Groep 4/5: 18.57 uur 

Groep 5:  19.00 uur 

Groep 6:  19.03 uur 

Groep 7: 19.06 uur 

 

De oudervereniging zal net als afgelopen schooljaar weer een gezellig kraampje hebben op het 

plein. Vanaf half 5 kunt u hier terecht voor een broodje hamburger, erwtensoep, glühwein en warme 

chocolademelk. U hoeft dus niet naar huis en kunt lekker wachten en eten op het plein. 

 

We maken er samen weer een sfeervol Kerstfeest van! 



 

BHV 

Gisteren hebben we een ontruimingsoefening gehouden met de hele school. 

Dit doen we om goed voorbereid te zijn wanneer zich daadwerkelijk iets voor zou doen. 

Later dit schooljaar zal ook nog een keer een onaangekondigde ontruimingsoefening plaatsvinden. 

 

 

Oud papiercontainer 

Onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school:      

10 april – 14 april 

16 januari – 20 januari  29 mei - 2 juni 

27 februari – 3 maart  17 juli - 21 juli 

 

 

 

 

 


