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Staking 
Wat fijn dat u de staking massaal heeft 
gesteund, door zelf voor opvang van uw 
kind(eren) te zorgen. Dit is door het team van 
leerkrachten erg gewaardeerd. Dank u wel! 
 
Kerstdiner groepen 1-2 t/m 8    
Dit jaar organiseren wij het kerstdiner op 
woensdag 20 december. Op het hoofdgebouw 
is dat van 17.15 tot 18.45 uur. Op de 
dependance van 17.30 tot 19.00 uur. Wij 
hopen dat u ons wilt helpen om er een 
smakelijk en sfeervol kerstdiner van te maken. 
Dit door iets lekkers te koken. Om te 
voorkomen dat iedereen hetzelfde maakt, 
heeft school gezorgd voor een aantal gerecht 
ideeën. Deze ideeën kunt u uit de kerstboom 
halen die, bij groep 1-2 t/m 4, voor de klas 
staat. Belangrijk om te vermelden is, dat alle 
kinderen zelf een bord, beker en bestek mee 
moeten nemen. Uiterlijk dinsdag 19 december 
inleveren bij de leerkracht. Het is handig om 
dit alles te voorzien van een naam, zodat er 
niets kwijt kan raken.  
 
Tas meenemen 
Komende week worden alle knutsels, 
tekeningen en werkjes van de kinderen 
meegeven naar huis. U doet er goed aan uw 
kind een tas mee te geven naar school.  
 
Kerstorkest  
Op maandagmiddag 18 december wordt er 
gerepeteerd voor de kerstviering in groep 4a.  
Van 15.30 tot 15.45 uur. Op dinsdag 19 
december vindt dit plaats in groep 7a. Dit is 
voor alle kinderen die blokfluit spelen en voor 
de kinderen van de wijkmuziekschool. Zij 
bespelen hun eigen instrument. Als je nog 
mee wilt doen, dan kan dat. Geef je op bij juf 
Marion of via de inschrijflijst in je eigen klas. 

Free Braderie  
Vrijdagmiddag 22 december, wordt er door 
het Buurtsteunpunt, de Free Braderie 
georganiseerd in de Focus van 13.00 tot 16.00 
uur. U krijgt bij de ingang 5 stickers uitgereikt 
waarmee u gratis kunnen winkelen. Er is keuze 
uit allerlei nieuwe en tweedehands spullen, 
welke gedoneerd zijn door diverse bedrijven.  
 
Christmas Event Beverwaard  
In Park Schinnenbaan, kunt u op zaterdag 23 
december, het Kerst Event meebeleven van 
14.00 tot 18.00 uur. Er is een levende 
kerststal, een schaatsbaan, eetkraampjes en 
workshops voor de kinderen.  
 
Code Ambrasoft  
Vandaag hebben de kinderen een inlogcode 
voor Ambrasoft mee naar huis meegekregen. 
Nu kunnen zij in de kerstvakantie veel oefenen 
met de leerzame spelletjes van Ambrasoft. 
 
Flitsbezoek Brandweer 

De leerlingen uit groep 
8c, die een flitsbezoek 
aan de brandweer 
brachten, stonden wel 
snel weer buiten op de 
stoep van de 

brandweerkazerne. Na een korte rondleiding 
rukte de brandweer uit. Zij moesten hulp 
bieden aan een persoon, die in een lift vast 
zat. De brandweer in actie! Dat maakt niet 
iedereen van dichtbij mee. 
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Gezonde traktatie 

 
 
 
 
 
 

Wat waren er weer veel gezonde traktaties deze week! Alya trakteerde bekers met een mandarijn, 
cherrytomaatjes, een speelgoedje en een lolly erin. Shani en Sorel hebben heerlijke fruitspiesen 
getrakteerd. De bananen van Dan leken net echte piraten.

Belangrijke data 
18.12 Kerstdiner PSZ 
 Kerststukjes maken met ouders 1-2b en f 
19.12 Gym groepen 3 
 Kerstdiner PSZ 
20.12 Kerstdiner groep 1-2 t/m 8 

Kerstdiner ouders 
21.12 Kerstviering 
22.12 Kerstvakantie: alle kinderen vrij 
 Free Braderie 
23.12 Christmas Event Beverwaard 
 


