WEEKBRIEF 15
AGENDA
Wo 19 december: Kerstdiner
Vr 21 december: Kerstviering in de gymzaal
Ma 24 december: Kerstvakantie t/m 4 januari 2019
Ma 14 januari: Derde groep onderzoek
KERSTDINER WOENSDAG 19 DECEMBER 2018
Op woensdagavond 19 december a.s. houden we het jaarlijkse kerstdiner op school.
Hiervoor heeft elke leerling het volgende nodig: een bord, een beker en bestek (liefst
van plastic). Wilt u dit alles voorzien van naam op maandag 17 december en
dinsdag 18 december inleveren bij de eigen juf of meester? Bij de klaslokalen
hangen intekenlijsten voor het kerstdiner.
Het kerstdiner begint om 18:00 uur. De schooldeuren gaan om 17:50 uur open.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden door hun ouders naar de eigen groep
gebracht. Het is de bedoeling dat u uw kind in de groep brengt en het eten aan de
klassenouders geeft. Wilt u daarna de groep verlaten, zodat de kinderen aan het
kerstdiner kunnen beginnen? Dit geldt voor alle ouders, wij willen graag om 18.00
uur starten met het Kerstdiner en dat kan alleen als er rust is in de school.
De kinderen van groep 4 t/m 8 komen zelf met het eten naar binnen en lopen naar
hun eigen groep. De ouders van deze kinderen komen dus niet mee de school in.
Om 19.15 uur gaat de schooldeur open voor de ouders van de kinderen van groep 1
tot en met 3. Deze ouders mogen hun kind in de groep gaan ophalen. De kinderen
van groep 4 t/m 8 komen zelf naar buiten toe. Wilt u goed met uw kind afspreken of u
buiten staat te wachten of dat uw kind alleen naar huis mag lopen?
KERSTVIERING VRIJDAG 21 DECEMBER 2018
Op vrijdagmorgen 21 december is er voor alle kinderen een kerstviering in onze
gymzaal. Er zijn twee vieringen. Bij beide vieringen zal er een kerstkoor met
kinderen vanuit de groepen 5 t/m 8 een optreden verzorgen.
KERAMIEK LES VERVALT WOENSDAG 19 DECEMBER
Woensdag 19 december stond er een keramiek les geplant. Deze les kan niet
doorgaan. Aan het einde periode wordt deze ingehaald. De laatste les is dus op 30
januari 2019.
Vriendelijke groeten namens het team,
Karin Simonetti

Ingezonden:
VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben
we geen sneeuw en ijs nodig voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub
komt weer met een gevarieerd pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting
voor de leden.
Het Huygenspark wordt drie dagen lang omgetoverd in de bijzondere wereld van
Carnivale, een spectaculaire mix van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis
nog één waren. Met onder meer een vlooiencircus, vuurvreters, steltlopers, een
zweefmolen en kop van Jut en warme hapjes.
Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de leer bij een restaurateur en
bij het Kinderboekenmuseum kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in
de vakantie. Verder hebben we een aantal creatieve workshops en oliebollen van
Vermolen in de aanbieding.
Alle activiteiten zien?
Kijk dan op vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub?
Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen.
VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

