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Wij feliciteren....

Komende weken feliciteren we: Cayleigh, Quinten, Alina, Aashrith, Isabella Eowyn en Natasja! Wij wensen
jullie een fijne dag.
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Inleiding
Deze tijd vraagt veel van ons allen. Kerst is een tijd waarin we graag samen komen. Ook dit jaar zal de
kerstperiode voor veel mensen anders lopen dan andere jaren. We kunnen elkaar niet altijd fysiek ontmoeten.
We voelen ons als school wel met elkaar en met u als ouders verbonden. De oudergesprekken de afgelopen
weken hebben hier ook aan bijgedragen.
Wij zijn dankbaar dat wij als scholen nog open mogen blijven en dat wij samen met de kinderen deze periode
mogen vieren.
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Korte mededelingen
Maandag krijgen de kinderen uit groep 6, 7 en 8, vier zelftesten mee naar huis. Dit is voldoende tot aan de
kerstvakantie. Wilt u tweemaal per week samen met uw kind een test doen?
De school is alweer prachtig versierd voor het naderende kerstfeest. Wij houden met de kerstviering rekening
met 2 data. Wanneer de scholen gewoon openblijven vieren wij donderdag 23 december Kerstmis op school.
Wanneer de scholen een week eerder sluiten vieren wij Kerstmis op vrijdag 17 december.

Kerstviering
De Advent periode is begonnen, we leven toe naar kerst en branden elke week een nieuwe kaars erbij.
De groepen en gangen zijn versierd en er worden kerstliedjes geoefend en mooie kunstwerken gemaakt.
Op donderdag 23 december mogen de kinderen hun mooie kleren aan en op school ontbijten!! De ouderraad
verzorgt dit ontbijt volgens alle coronamaatregelen. De kinderen hebben in de eigen klas een kerstviering. We
kijken een film waarin elke groep een onderdeel heeft verzorgd.
Dit jaar willen wij graag kerststukjes maken met de kinderen. Dit gaat alleen door wanneer de scholen
openblijven en de kerstviering op 23 december plaatsvindt.
Voor de kerststukjes is er groen (takken van een conifeer/hulst/blaadjes oid), een potje of bakje (ideaal
formaat kwarkbakje) en eventueel versiering nodig. Vanuit school krijgt elk kind oase en een kaars om in het
stukje te zetten. Wilt u deze materialen donderdag 23 december aan uw kind meegeven.
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