INFOPLUS
7 december 2018
Kalender komende periode:
18 december
19 december
21 december
21 december
24 december t/m 4 januari
23 januari
25 januari
29 januari
31 januari
01 februari

Kerstspel groep 1-2H en groep 1-2MA
Kerstspel groep 1-2SC
Kerstontbijt
School om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Start Nationale voorleesdagen
Weeksluiting 1-2MA
Groep 1 t/m 8 vrij
Start poezieweek
Weeksluiting 5A

Kerstontbijt!
Op vrijdag 21 december hebben we een kerstontbijt op
school. De kinderen starten deze dag gewoon om 8.30
uur en zijn om 12.00 uur uit. Dit jaar is er voor gekozen om
alle ouders erbij te betrekken.
Wij vragen U om allemaal iets lekkers te verzorgen voor
het ontbijt. Op maandag 10 december krijgt uw kind
hiervoor een intekenlijst mee. Op deze lijst staat o.a.
beschuit, bolletjes, kaas, chocomel, croissantjes, enz. U
maakt een keuze wat u mee zou willen geven en geeft het ingevulde intekenlijstje mee
terug naar school op woensdag 12 december.
De leerkracht maakt een verdeling en u krijgt 14 december te horen wat u uiteindelijk moet
verzorgen.
Op vrijdag 21 december brengt u het lekkers mee en kunnen de kinderen smullen van een
heerlijk kerstontbijt.
Bij de kleutergroepen hangt de intekenlijst op de deur van het klaslokaal.
De ouders van kinderen met een allergie krijgen een aparte brief.
Woensdag 19 december nemen alle kinderen zelf een bord, beker en bestek mee. Wilt u
deze, voorzien van naam, in een plastic tas meegeven?
Iedereen alvast fijne feestdagen gewenst!

Kamp groep 8
Ook dit jaar gaan de kinderen van groep 8 weer op kamp. Dit zullen zij doen
op 27, 28 en 29 mei. Ze gaan naar de Vergarde in Erichem. Wij wensen ze
alvast heel veel plezier.

Bezoek Dominicuskerk groep 1-2
Op donderdag 20 december gaan de groepen 1-2 naar de
Dominicuskerk.
We bekijken daar de kerststal, luisteren naar het kerstverhaal en
zingen kerstliedjes.
De kleutergroepen wandelen samen naar de kerk en weer
terug naar school.

Kinderpostzegels
Eind september zijn de kinderen van onze groepen 7 en 8 de deuren
langs gegaan om Kinderpostzegels te verkopen. De mensen van de
Stichting Kinderpostzegels zijn hier heel erg blij mee en hebben ons
laten weten dat ‘onze’ kinderen voor € 6.358,60 hebben verkocht. Een
heel mooi resultaat! Bedankt allemaal voor jullie inzet.
Stichting Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra
steun nodig hebben.
Ze kunnen deze kinderen helpen mede dankzij de Kinderpostzegelactie.
De Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld. Door de actie leren Nederlandse
schoolkinderen om iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Het
motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen.

