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Kerstviering 2019…
Zoals wellicht bekend wordt de kerstviering dit schooljaar gehouden op woensdag 18 december.
We beginnen de ochtend met een kerstontbijt. Net als vorig jaar is het de bedoeling dat u zeven
à acht hapjes maakt voor de groep van uw kind. Bij elke groep hangt vanaf komende maandag 9
december een inspiratieblad waaruit een gerechtje gekozen kan worden. Uiteraard is eigen
keuze ook mogelijk. Daarnaast een intekenlijst waarop u of uw kind(eren) het gekozen gerechtje
noteert.
’s Avonds wordt er o.a. een kerstwandeling in de omgeving van de school gehouden.
Op het –in kerstsfeer omgetoverde- schoolplein kunt u bij de ingerichte kraampjes
voor een klein bedrag eten en drinken kopen. Ook zijn er verschillende (sportieve)
activiteiten voor de leerlingen. En zal er stemmige kerstmuziek zijn verzorgd door
o.a. oud-leerlingen van onze school. De avond is van 17.30 u. tot 19.30 u.
Zoals eerder aangegeven hebben alle leerlingen vrijdag 20 december vanaf 11.45 u.
vrij.
Binnenkort ontvangt u de speciale kerst-info waarin alles precies staat aangegeven. Let daarbij
vooral op de aangegeven vertrektijden m.b.t. de kerstwandeling!
Kinderen en kaartjes…
Iedere tijd heeft zo zijn eigen kenmerken en één daarvan is het uitdelen van kaartjes in deze
maand. Kinderen komen op school met een stapel kaartjes en deze worden bijna ongezien aan
klasgenoten uitgedeeld. Het gevolg is dat andere kinderen denken dat ze achterblijven en dus
thuis ook op zoek gaan naar kaartjes (of deze gaan kopen) om een tegendienst te bewijzen.
Daarbij krijgen sommige kinderen heel veel kaartjes (waarbij het alleen nog maar om aantallen
gaat) en anderen veel minder. Als kinderen elkaar een kaartje willen sturen is dat hun goed
recht. Gelieve dit buiten schooltijd te regelen. Het zal ook in de groepen met de kinderen
worden besproken.
Actie Voedselbank…
Vorig jaar hebben wij meegedaan aan de actie 'Samen voor de Voedselbank'. Ook
dit jaar willen wij, als kindercentrum en basisschool, hieraan een steentje
bijdragen. Onlangs ontving u alle informatie over de actie 'Samen voor de
Voedselbank' die loopt van 6 t/m 13 december. Doet u mee?

Kerstcircuit…
Dinsdagmiddag 17 december wordt er bij ons op school een kerstcircuit
gehouden. Alle leerlingen zijn in groepjes verdeeld en volgen verschillende
activiteiten zoals bijvoorbeeld zingen, een film kijken, koekjes bakken en
kerstbakjes maken. Tien leerlingen van de Waerdenborch zullen bij de
verschillende activiteiten helpen begeleiden.
Terugblik Sinterklaasfeest…
Donderdag 5 december: de kinderen hebben genoten
van een heel gezellig Sinterklaasfeest. De Pieten
kwamen met mooi versierde skelters. En Sinterklaas?
Een motorrijder bracht Sinterklaas met zijn motor
met zijspan. Op het plein werden zij door alle
leerlingen en de kinderen van het Kindercentrum toegezongen. Sint bezocht
eerst het Kindercentrum. Daarna werden de onderbouwgroepen bezocht
terwijl de bovenbouw een pakjesmorgen hield. Er waren weer prachtige
surprises gemaakt. Tijdens de pauze kwam Sinterklaas met zijn Pieten een kijkje nemen op het
plein. Kortom een zeer geslaagd feest!
Stagiaire…
Imre Vollenbrock, studente pedagogische wetenschappen en tevens oud-leerlinge, is elke dinsdag
in groep 5 van juf Henriëtte en juf Ingrid. De stageperiode duurt tot halverwege april. We
wensen Imre een fijne en leerzame tijd toe!
Papieracties / batterijen:
Net als vorig schooljaar staat de papiercontainer bij:
HBG b.v. Bestrating Containers Grondwerken aan de D.J. Bunschotenstraat 14. Het
oud papier kan dagelijks gebracht worden.
Inleveren batterijen is mogelijk in de speciale ton bij de achteringang voor de onderbouw.
Met de opbrengst kunnen er punten verzameld worden voor allerlei schoolspullen.
Belangrijke data… vrijdag 13 december Paardenmarkt en studieochtend voor de leerkrachten
onderbouw. De leerlingen van de groepen 1/2 t/m 4 zijn vrij. De leerlingen van de groepen 5
t/m 8 hebben van 10.15 u. tot 12.30 u. vrij. dinsdag 17 december: Kerstcircuit.
woensdag 18 december: Kerstviering.
vrijdag 20 december: Alle leerlingen vanaf 11.45 u. vrij.
vanaf vrijdagmiddag 20 december t/m vrijdag 3 januari: Kerstvakantie. We
verwachten iedereen weer terug op maandag 6 januari 2020.
Voor iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2020 gewenst!

