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Kerst 
Sinterklaas heeft pas een paar dagen 
geleden het land verlaten, of het volgende 
feest staat alweer voor de deur: Kerstmis! 
Afgelopen maandag heeft u via een 
bericht in de SchoolApp al kunnen lezen 
dat het Kerstdiner dit jaar geen doorgang 
kan vinden. De gezamenlijke kerstviering 
in de gymzaal gaat dit jaar ook niet door. 
Wij vinden dat natuurlijk heel erg jammer! 
Om toch in de Kerstsfeer gezellig samen te 
kunnen zijn, wordt er op woensdag 16 
december een verzorgde high-tea 
georganiseerd voor de kinderen. Dit 
betekent dus dat u dit schooljaar geen 
eten en drinken hoeft te maken.  
Om te voorkomen dat het te druk wordt 
op de pleinen, zijn er verschillende inloop- 
en ophaaltijden voor de groepen.  
Voor het ophalen van de kinderen uit de 
groepen 3 en 4 maken wij dit jaar gebruik 
van het plein van PC de Parel.  
We willen u vriendelijk, doch dringend 
verzoeken om uw kind door één 
ouder/verzorger te laten brengen en op te 
halen. Na het halen en brengen van uw 
kind verzoeken wij u ook om het plein zo 
snel mogelijk te verlaten. Op deze manier 
willen we er voor zorgen dat eenieder in 
de gelegenheid is om voldoende afstand 
van elkaar te kunnen houden.  
In onderstaande schema’s kunt u dit alles 
nog eens teruglezen: 
Brengen: 

 Tijd  Waar? 

Gr. 1-2 17.10 
uur 

Plein RK de 
Regenboog 

Gr. 3 en 4 17.15 
uur 

Plein RK de 
Regenboog 

Gr. 5-8 17.30 
uur 

Plein van de 
dependance 

Ophalen: 
 Tijd Waar? 

Gr. 1-2 18.45 
uur  

Plein RK de 
Regenboog 

Gr. 3 en 4 18.50 
uur 

Plein PC de Parel 

Gr. 5-8 19.00 
uur 

Plein van de 
dependance 

 
 

 
 
Brede School  
Na de kerstvakantie begint de Brede 
School met nieuwe activiteiten. Er zijn 
weer veel leuke activiteiten om aan deel 
te nemen. Alle activiteiten duren tot aan 
de voorjaarsvakantie en zijn gratis, maar 
niet vrijblijvend. Er zijn nog 6 plekken over 
bij ‘Programmeren’ voor de groepen 7 en 
8. Opgeven kan bij de groepsleerkracht. 
 
 
Afmelden kan bij meester Mark, Jasper, 
Mohamed of juf Annemarie. 
 

Activiteit Groep Locatie Dag 

Programmeren  7 en 8 Hoofdgebouw Maandag 

Koud koken 1 en 2 Hoofdgebouw Maandag 

Beeldende vorming 3 en 4 Hoofdgebouw Dinsdag 

Warm koken 5 en 6 Hoofdgebouw Donderdag  

Huiswerkbegeleiding 7 en 8 Dependance Donderdag 
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Kerstcrea 
Afgelopen dinsdag en donderdag is er 
door de kinderen van de groepen 1-2 tot 
en met 8 hard gewerkt tijdens de 
Kerstcrea middag. In alle groepen zijn er 
hele mooie werkjes gemaakt. Hieronder 
een greep uit de foto’s die tijdens deze 
twee middagen zijn gemaakt: 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Kinderfilms in Islemunda 
Wellicht een leuke tip voor in de vakantie: 
kinderfilms van Cinema Islemunda.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Belangrijke data 
16.12: Kerst high-tea groep 1-2 t/m 8 
18.12: Start kerstvakantie, alle kinderen 

vrij! 
04.01: Alle kinderen weer naar school  
 
 
 

 


