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Agenda december 2017:
Dinsdag 5 december:
Maandag 11 december:
Vrijdag 15 december:
Dinsdag 19 december:
Donderdag 21 december:

Sinterklaasviering
Vanaf 14.30 versieren voor Kerst
Externe eindcommissie, (schoolverlaters van de groepen
Sleutelbloem en Distel zijn vrij)
De Verhalenverteller komt voor de groepen Klaproos,
Lavendel, Lisdodde, Sleutelbloem en Distel.
Examenles Marietje Kesselsproject voor de schoolverlaters van 11.00 uur tot 12.00 uur. Ouders en
verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Kerstviering en kerstlunch

Vrijdag 22 december:
Maandag 25 december t/m vrijdag
5 januari:
Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Maandag 8 januari:
1e lesdag 2018
Beste ouders en verzorgers,
De maand december is begonnen en daarmee staan de
vieringen van het Sinterklaasfeest en Kerst voor de deur. In
de groepen wordt hier natuurlijk aandacht aan besteed
naast de ‘gewone’ lessen die ook deze maand zoals
gebruikelijk doorgaan.
In deze maandbrief vindt u de nodige informatie over de
viering van het Sinterklaasfeest op school op dinsdag 5
december en over de Kerstviering en Kerstlunch op vrijdag
22 december.
Verder in deze maandbrief een impressie van Pietengym en
de vaste onderdelen als de jarigen en het thema van
Trefwoord.

In de media heeft u wellicht gezien,
gehoord of gelezen dat op dinsdag 12
december wellicht een staking in het
basisonderwijs zal zijn. Het is nog niet
bekend of de staking doorgaat. Op
dinsdag 5 december zal dit bekend
worden gemaakt. We informeren u als
ouders en verzorgers die dag direct over
het al dan niet doorgaan van de lessen
op 12 december.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur

Gefeliciteerd!
In de maand december zijn deze leerlingen jarig: Sven J., Senna,
Iris, Kyan, Chavairo, Mai-Ley, Lamia en Mathijs.
Alvast een fijne dag gewenst!
Trefwoord thema uitleg
Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven
Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke
geschenken, het belang van delen en geven.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).
Sinterklaas
Op dinsdag 5 december vieren we het
Sinterklaasfeest op school. De kinderen gaan bij
binnenkomst gewoon naar de eigen klas. Om ca.
9.00 uur ontvangen we met de kinderen Sinterklaas
en zijn Pieten in de middenruimte. Hierbij zijn ouders
en verzorgers niet aanwezig.
Na de ontvangst gaan de groepen weer terug naar
de eigen klas waar Sinterklaas in de loop van de
ochtend op bezoek komt. In de groepen Lavendel,
Lisdodde, Sleutelbloem en Distel hebben de
kinderen surprises voor elkaar gemaakt. Ook deze
dag zijn de kinderen om 14.30 uur vrij.
Kerstviering en Kerstlunch vrijdag 22 december
Op vrijdag 22 december vieren we Kerst op school. ’s Ochtends hebben we een viering in de
middenruimte, waar een aantal kinderen aan meewerken.
Aan het einde van de ochtend wordt in elke klas de Kerstlunch klaar gezet.
Vanaf maandag 11 december hangt bij de klas van uw kind een lijst waarop u kunt aangeven
voor welk ‘gerecht’ u zorgt. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit zelf in te komen vullen,
geef dan een briefje aan uw kind mee zodat de leerkracht het op de lijst kan zetten.
In de klassen zitten ongeveer 16 leerlingen, het is fijn dat u als ouders/verzorgers daar
rekening mee houdt. Op de lijst kunt u ook aan (laten) geven voor hoeveel kinderen u denkt
iets te kunnen maken.
Koude gerechten hebben de voorkeur, op school opwarmen is geen optie. Mocht u iets warms
langs willen
brengen, wilt u dit
dan met de
leerkracht van uw
kind(eren)
afstemmen?
Om 14.30 uur is
de lesdag klaar en
begint de
Kerstvakantie voor
de kinderen.

Pietengym

