December 2017
Hallo allemaal!

In deze laatste Ouderinfo van 2017, blikken we vooruit op de
komende weken. Sinterklaas is terug naar Spanje en de
kerstversiering is inmiddels in de school te vinden. Het zijn drukke,
maar zeer zeker ook hele gezellige weken op onze school. Zoals in
de vorige ouderinfo aangegeven, willen we graag ’s avonds Kerst
vieren. Verderop leest u precies hoe en wat over de kerstviering.
Het thema van onze kerstviering is dit jaar ‘geven’. Dit past prima in
deze periode waarin drie feesten elkaar opvolgen waarbij het
‘geven’ een belangrijke rol speelt. Allereerst in november Sint
Maarten, de Romeinse soldaat die de helft van zijn soldatenmantel weggaf aan een arme
bedelaar. Daarna uiteraard het feest van Sinterklaas die alles weet van cadeaus geven. En ten
slotte: Kerstmis. In de aanloop naar dit feest geven we royaal aan Serious Request en met Kerstmis
zelf zie je soms geschenken onder de kerstboom liggen.
Het verhaal over de geboorte van Jezus mag daarbij zeker niet ontbreken. Delen is een
sleutelwoord in de verhalen van Jezus, vooral delen met wie niets of weinig heeft. We willen met
dit kerstthema de ervaring van de kinderen rond geven en ontvangen verdiepen. Dat is belangrijk
in een cultuur waarin kinderen ook bezig zijn met nemen, krijgen en voor zichzelf houden. Er valt
veel te leren. Hoe is het om zomaar iets te krijgen? En hoe is het om zelf iets te geven en te delen?
Door iemand iets te geven, druk je jouw waardering uit voor een ander. Delen is iets anders dan
wegdoen van wat je toch niet meer nodig had. Je deelt met wie minder heeft. Echt geven vraagt
iets van je. Het krijgt betekenis juist omdat het je iets kost. Geven en delen leveren iets op! Dit
thema wordt in de klassen besproken met het verhaal van ‘Een koninklijk kerstfeest’.

De belangrijke data op een rijtje:
12 december
School gesloten i.v.m. staking
21 december
Kerstviering op school
22 december
Kinderen ’s middags vrij
Start kerstvakantie
8 januari
Weer naar school

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
IN- EN UITGANGEN
Groep 1/2: Na overleg hebben we besloten dat
de kinderen van groep 1/2 op de ‘oude’ manier
gebracht en gehaald worden op school, dus via
het kerkplein. Dit geeft voor de leerkrachten
het beste gevoel, omdat zij dan het beste
overzicht bewaren en zeker weten dat alle
kinderen veilig opgehaald zijn.

De overige in- en uitgangen blijven
ongewijzigd. Fietsers langs de Esdoornstraat
(hoofdingang), kinderen die te voet komen
mogen kiezen welke ingang. Kinderen die met
de auto gebracht worden, langs de
Magnoliastraat. Let bij dat laatste wel op het
éénrichtingverkeer.

KERST
De kerstviering zal
plaats vinden op
donderdag 21
december.
Om 15.15 uur gaan de
kinderen naar huis om
vervolgens vanaf 16.50 uur terug te keren.
Leerlingen worden uiterlijk om 17.00 uur bij
hun lokaal verwacht. De kinderen mogen
'koninklijk' gekleed naar school komen.
Na de gezamenlijke opening gaan de kinderen
genieten van een buffet in de groepen.
Hiervoor hebben wij de hulp van u, als ouder,
hard nodig. Bijgaand vindt u een voorbeeld van
de buffetlijst. Hierop staat wat per klas nodig is
om heerlijk te kunnen dineren. Er staan ook
nog lege vakken, die ingevuld mogen worden
naar wens. Vanaf vrijdag 8 december hangt
deze lijst bij iedere klas. Deze kan vanaf dan
door u ingevuld worden. De kinderen vanaf
groep 5 mogen deze ook invullen voor hun
ouders. Wij willen u vragen, indien u zich voor
hapjes opgeeft, twaalf stuks te maken. Deze
mogen op de donderdag om 15.15 uur
afgeleverd worden bij het lokaal. Indien dit niet
mogelijk is, kunnen ze ook nog om 16.50 uur
meegenomen worden. Wanneer u gebruik
maakt van een schaal, graag hierop de naam
van uw kind noteren. De kinderen nemen deze
vrijdag weer mee naar huis.
Wij willen u als ouder(s) uitnodigen om de
viering samen met ons af te sluiten in de
centrale ruimte en hal. Het is de bedoeling dat
ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 4 hun
kind(eren) om 18.30 uur ophalen in de klas.
Graag via de hoofdingang binnen komen. De
leerlingen uit de andere groepen komen met
de klas naar de hal van het hoofdgebouw toe.
Daarna kunnen we samen warme
chocolademelk drinken en de resterende
hapjes nuttigen. Dit geeft ons de kans om even
allemaal samen te zijn. Het samenzijn vindt
plaats in de aula, de kleine speelzaal en de
aansluitende gang bij de groepen 4 en 7.

Samengevat:
Kerstviering donderdag 21 december:
15.15 Afleveren hapjes (12 stuks) of drankjes.
16.50 Inloop eigen lokaal.
18.30 Samenkomst in aula, speel zaal en hal
(lln. gr. 1-4 worden bij hun klas opgehaald)
19.00 Einde kerstviering
Wij kijken weer uit naar een warme en vooral
koninklijke kerstviering!

VAN ONZE PARTNERS

