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Beste ouders, hallo kinderen,
Sint op school…………..
Superspannend!!!!!!!!!!!! Een caravan op de speelplaats en Piet op zoek naar de Sint.
Wat zou er toch gebeurd zijn en zou de Sint wel komen?
Sinterklaas was in slaap gevallen in de caravan en was gelukkig goed uitgerust.
Dit jaar had Sinterklaas een speciale Piet meegenomen. Voor de kleintjes kon hij toveren en voor de
grotere kinderen had hij goocheltrucjes. Sint had veel zin om te komen en kende vrijwel alle kinderen,
juffen en meesters. Het was een gezellige ochtend en we hebben erg genoten. De groepscadeaus
(groep 1 t/m 4) vielen erg in de smaak. In groep 5 t/m 8 was het gezellig en de surprises waren zoals
elk jaar zeer de moeite waard. De mandarijnen werden gesponsord. We willen de leden van de
Ouderraad bedanken voor de geweldige organisatie en versiering van de school.

U komt a.s. vrijdag toch ook naar onze prachtige Kerstmarkt………

Kerstmarkt op school
op vrijdag 16 december 2016 van 17.00 tot 19.00 uur
In de aula en speelzaal
Kerstkramen met knutselwerkjes van de kinderen
Warme drankjes en hapjes
….met de Kerstman op de foto
Enveloppenspel met mooie en leuke prijsjes
Iedereen is welkom
Gratis entree
(Reclame)

TIP: Hangt u de uitnodiging voor de Kerstmarkt op een zichtbare plaats?

Belangrijk om te weten over de verkoop van de knutselwerkjes
De kerstwerkjes van de kinderen blijven beschikbaar tot 18.30 uur. Na 18.30 uur worden ze in de vrije
verkoop aangeboden. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerstmarkt te komen en wilt u toch
graag de kerstwerkjes van uw kind kopen, laat het dan aan de leerkracht weten. Bij een kerstmarkt
worden de geknutselde werkjes uitsluitend verkocht. (en niet gratis meegegeven). De leerkrachten
gebruiken de opbrengst voor extra leuke dingen voor de kinderen te doen. Mocht het kopen van de
knutselwerkjes (financieel) niet haalbaar voor u zijn, laat het ons (directie 06 10493750 en/ of
leerkracht van uw kind) dan even weten.
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Even voorstellen
Vorige week dinsdag is Henry Berg gestart op onze school.
Hij is onze nieuwe conciërge en is tijdens de ochtenden aanwezig op onze school.
We wensen Henry Berg een plezierige tijd op onze basisschool.

Oudergesprekken.
Veel ouders hebben met de leerkrachten gesproken tijdens de oudergesprekken.
We willen u hartelijk bedanken voor uw komst. We vinden het belangrijk om op een positieve manier
met u samen te werken.

Kerstviering donderdag 22 december 2016.
We gaan weer een leuke en gezellige kerstviering tegemoet. Donderdag 22 december starten we met
een gezamenlijke bijeenkomst in de kerk. Meerdere groepen zullen hun eigen bijdrage leveren in de
kerk door zang of door het voordragen van versjes. Daarnaast zal er een mooi verhaal voorgelezen
worden. De illustraties die bij dit verhaal horen zijn door verschillende leerlingen van groep 1 t/m 8
gemaakt. Op school maken we het vervolgens ook gezellig. De kinderen krijgen in de kleine pauze
een lekkere versnapering en iets te drinken van de ouderraad en vervolgens zullen leuke activiteiten
plaatsvinden in de eigen klas.
We hopen dat de lunch er geweldig uit komt te zien en dat zoveel mogelijk kinderen hun steentje
kunnen bijdragen. Vergeet u niet aan te melden wanneer u met uw zoon of dochter een lekker hapje
maakt voor de kinderen in zijn/ haar klas. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn, dan hoort u nog
van ons. Drinken wordt ook in de grote pauze door de ouderraad verzorgd.
En na deze hopelijk onvergetelijke dag, kunnen we allemaal gaan genieten van een welverdiende
vakantie.
De anders-gelovigen gaan niet mee naar de kerk. Ze krijgen dan een aangepast programma begeleid
door meester Wil.
De school is uit om 14.45 uur.

Weetjes






Proficiat met het H. Vormsel. Hulpbisschop Everhard de Jong was de Vormheer.
MOVARE Abdij-kidscross voor leerlingen van groep 1 t/m 8 op zondag 15 januari 2017, meer
informatie op www.abdijcross.nl en op het mededelingenbord op school. Vanaf 9.00 uur is er
voor alle scholieren een gezamenlijke warming-up met muziek. De wedstrijden beginnen al
om 9.30 uur.
We zijn op zoek naar plastic zakken voor vrijdagavond op de kerstmarkt.
Wie heeft nog plastic zakken thuis en kan deze missen? Alvast bedankt.
Zaterdag 24 december 2016 om 18.00 uur: Kerstnachtmis m.m.v. communicanten
Heksenberg en de Vrank in onze Parochie kerk.

Belangrijke data:
Vrijdag 16 december
Vrijdag 16 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Zaterdag 24 december
om 18.00 uur
26 december t/m 6 januari
Maandag 9 januari 2017

Groep 1 en 2 vrij
Kerstmarkt van 17.00 tot 19.00 uur
Kerstviering: Groep 1 t/m 8 gewoon school tot 14.45 uur
1e Rapport
Alle groepen vrij
Kerstnachtmis m.m.v. communicanten Heksenberg en de
Vrank in onze Parochie kerk
Kerstvakantie
De school begint en luizencontrole

Tot slot………………….
wensen we alle kinderen en alle ouders/ verzorgers fijne feestdagen, een
gezellige kerstvakantie en een gelukkig en gezond 2017.
Met vriendelijke groet, Team basisschool Gerardus Majella
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