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Beste ouders, hallo kinderen,
Kerstviering donderdag 21 december 2017 met als thema: Licht
We gaan weer een leuke en gezellige kerstviering tegemoet.
Op donderdag 21 december mogen alle leerlingen met of zonder fiets “verlicht” naar school komen.
We houden dan ook een “lichtstoet rondom” de school. Alle kinderen ontvangen een presentje in het
teken van zichtbaarheid. Creativiteit mag beloond worden, daarom zijn er prijsjes voor de mooist/best
verlichte kinderen. Laat uw creativiteit de vrije loop.
Donderdag 21 december starten we met een gezamenlijke bijeenkomst in de kerk. Meerdere groepen
zullen hun eigen bijdrage leveren in de kerk door zang of toneel.
Tijdens het Kerstspel in de kerk (donderdag 21 december van 9.00-10.00) is iedereen van harte
welkom om te komen kijken.
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. Deze dag/kerstviering zal verder ook in het teken van licht staan. Er wordt ook een
knutselwerkje gemaakt rondom “licht”.
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 (zie onderstaand bericht). Voor drinken in de lunchpauze moet u zelf zorgen.
En na deze hopelijk onvergetelijke dag, kunnen we allemaal gaan genieten van een welverdiende
vakantie. De school is uit om 14.45 uur.

Lunch Kerstviering
Op donderdag 21 december vieren we Kerst. Met Kerst denken we extra aan elkaar en alle mensen
op de wereld. Een mooie kerstgedachte hierbij is om samen te delen. Met deze gedachte hebben we
bedacht dat elke leerling een aantal hapjes meeneemt tijdens de kerstviering. Helaas hebben zich in
sommige groepen nog maar weinig ouders ingeschreven.
Graag willen we jullie vragen om alsnog in te schrijven, zodat deze kerstgedachte centraal staat. Het
zou extra leuk zijn als jullie een hapje meenemen wat past bij jullie land van herkomst. Zodat we
zoveel mogelijk verschillende hapjes hebben en we de wereld in de klas halen met Kerst.
Jullie kunnen je inschrijven via de lijst op de gang bij de groep. Of stuur een berichtje via Parro,
Klasbord (groep 7 en 8) of naar directie.rkbsgerardusmajella.nl. (juf Marie-José stuurt het bericht dan
door naar de leerkracht van de groep). Onderstaand briefje invullen kan ook.
Het meebrengen van hapjes is uiteraard vrijwillig.
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De ouders van ……………………. van groep …….
maken…… (aantal) zoete of hartige hapjes voor donderdag 21 december.
en het is…………………………………………………..
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Zondag 24 december 2017 om 18.00 uur:
Kerstnachtmis m.m.v. communicanten Heksenberg
en de Vrank in onze Parochie kerk.
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.

TYPECURSUS voor groep 6, 7 en 8
Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!
Op dinsdag 6 maart 2018 om 15:00uur start op onze school de vernieuwde typecursus van de
Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 2018
ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €150,- in plaats van €175,-. Vergeet dus
niet in te schrijven voor 1 januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting
wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want
vol=vol.

MOVARE Abdij-kidscross
MOVARE Abdij-kidscross voor leerlingen van groep 1 t/m 8 op zondag 21 januari 2018, meer
informatie op www.abdijcross.nl. Vanaf 9.00 uur is er voor alle scholieren een gezamenlijke warmingup met muziek. De wedstrijden beginnen al om 9.30 uur.

Belangrijke data:
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Zondag 24 december 2017
25 december t/m 5 januari 2018
Maandag 8 januari 2018

Kerstmusical door groep 8
Kerstviering groep 1 t/m 8
School gewoon uit om 14.45 uur
1e rapport voor groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8 vrij
Zondag 24 december 2017 om 18.00 uur: Kerstnachtmis m.m.v.
communicanten Heksenberg en de Vrank in onze Parochie kerk.
Kerstvakantie
De school begint weer.

We wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018
Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Gerardus Majella
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