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Kerst 
Helaas zal dit jaar de kerstviering op een 
andere manier verlopen dan wij gewend 
zijn. In plaats van het kerstdiner, wordt er 
op woensdagmiddag 22 december een 
kerstfeest georganiseerd voor de 
kinderen. Voor dit feest hebben wij de 
dresscode: Glitter and Glamour! Het is 
leuk als de kinderen in feestkleding zullen 
verschijnen. Voor een versnapering zal de 
school zorgen.   

De kinderen van de groepen 3 tot en met 
8 zijn om 15.00 uur welkom in de klas. 
Voor hen eindigt het feest om 16.30 uur. 
De groepen 1-2 beginnen om 15.10 uur en 
kunnen worden opgehaald om 16.20 uur.  
Probeer na het ophalen van uw kind het 
schoolplein zo snel mogelijk te verlaten. 
Op deze manier kunnen we allen een mooi 
kerstfeest vieren. Uiteraard zal er voor de 
peuters ook een gezellig samenzijn 
worden georganiseerd. U leest hier 
binnenkort meer over in de SchoolApp.  

Op beide 
gebouwen is sinds 
het vertrek van 
Sinterklaas hard 
gewerkt om de 
lokalen en de 
gangen in 
kerstsfeer te 
brengen.  

Ook is er in de klassen aandacht voor het 
kerstverhaal. Zo kijken we filmpjes over 
kerst en natuurlijk wordt het kerstverhaal 
voorgelezen. In groep 4a hingen de 
kinderen aan de lippen van de juf! 

Gratis openbaar vervoer  
Rotterdam start in het nieuwe jaar met de 
proef ‘Gratis OV voor kinderen’. Dit 
betekent dat alle kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar, wonend in Rotterdam, 
een jaar lang gratis met een volwassene 
kunnen meereizen met de RET. Op 
www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-
kinderen kunt u hierover meer informatie 
vinden.

http://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen
http://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen
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Rekenen in groep 3 
Tijdens de rekenles hebben de kinderen 
van de groepen 3 voor het eerst een liniaal 
gebruikt. Nadat zij in hun werkboek lijntjes 
hadden opgemeten, mochten ze in de klas 
verschillende dingen zoeken om zelf op te 
meten. Niets en niemand was veilig voor 
deze enthousiast metende kinderen! 
 

 
 
Fietsverlichting 
Wellicht heeft u ze rond onze 
schoolgebouwen wel op de grond gezien:  

De pictogrammen horen bij een campagne 
van de ANWB om fietsers op te roepen 
hun fietslampen aan te doen. Omdat veel 
van onze kinderen op de fiets naar school 
komen en het vooral in de ochtend dan 
vaak nog donker is, is juf Roeli met een 
spuitbus in de weer geweest bij de 
plekken waar onze fietsende kinderen 
langs komen. Dit is één van de manieren 
waarop wij onze kinderen leren zich veilig 
in het verkeer te begeven.  

Cinema Islemunda 
Op woensdag 15 december is er in Cinema 
Islemunda een leuke film te bekijken met 
uw peuter of kleuter: Fien & Teun - Het 
grote dierenfeest.  

 
Verder is er in de kerstvakantie ook een 
heus kinderfilmfestival in Cinema 
Islemunda. Kijk voor meer informatie 
hierover op www.islemunda.nl 
Veel kijkplezier! 
 
Belangrijke data 
14.12:  Groep 8b naar de kinderboerderij 
14.12:  Groep 8c naar de kinderboerderij 
22.12:  Kerstfeest groep 1-2 t/m 8 
24.12:  Start kerstvakantie  
  alle kinderen vrij! 
10.01: Weer naar school 

 
 

http://www.islemunda.nl/

