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Kerst 
Vanwege de vervroegde kerstvakantie 
voor de kinderen, hebben wij afgelopen 
vrijdag op school het kerstfeest gevierd. 
De dag startte voor alle groepen voor het 
digibord waar juf Kitty en meester Adam 
op te zien waren. Via een live verbinding 
lazen zij het kerstverhaal voor. Op deze 
manier waren we met de hele school toch 
nog een beetje samen.  
Daarna werden filmpjes met kerstwensen 
bekeken die alle groepen voor elkaar 
hadden gemaakt. In de middag was het 
tijd voor feest, met als thema Glitter & 
Glamour. Heel veel kinderen hadden hun 
mooiste feestkleding aangetrokken. In de 
klassen werden verschillende spellen 
gespeeld, geknutseld en getekend en  
werd lekker gegeten en geproost op het 
afgelopen jaar.  
We hebben op deze manier, samen met 
de kinderen, het kalenderjaar feestelijk 
kunnen afsluiten.  
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Verbouwing 
We zijn blij te kunnen melden dat de 
verbouwing van de benedenverdieping op 
het hoofdgebouw in de kerstvakantie zal 
starten. Door de verbouwing zal er veel 
meer licht van buiten naar binnen kunnen 
en zal de gang ruimer van opzet worden. 
We krijgen een mooie spreekkamer en 
een balie waar bezoekers ontvangen 
kunnen worden. De verbouwing zal in 
fases plaatsvinden, waarbij we de overlast 
voor de kinderen en de leerkrachten 
uiteraard zo veel mogelijk willen 
beperken. De eerste fase zal grotendeels 
plaatsvinden in de kerstvakantie, waarbij 
de puien van de speelzaal, de 
peuterlokalen en van de groepen 1-2b en 
1-2c vervangen zullen worden. In de 
weken erna zijn de lokalen van de groepen 
1-2d en 1-2e aan de beurt. Ook zullen de 
toiletgroepen voor de leerlingen volledig 
worden vernieuwd en krijgen deze een 
heel nieuw en kleurrijk uiterlijk. Wanneer 
de lokalen en de toiletgroepen af zijn, is 
de eerste fase van de verbouwing 
voltooid.  
In de volgende fase wordt de gang 
aangepakt en worden de balie en de 
spreekkamer geplaatst. De planning is dat 
de gehele verbouwing na de meivakantie 
is afgerond.  
 
Belangrijke data 
24.12: Start kerstvakantie 
10.01: Weer naar school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


