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Belangrijke data
7 dec.
19 dec.
20 dec.

Oud papier ophalen
Kerstfeest: 17.00-18.45 uur
Leerlingen middag vrij
Leerlingen middag vrij: start kerstvakantie
nieuwsbrief

Deze keer een korte nieuwsbrief met vooral nieuwsberichten van
buitenaf en alvast informatie voor het volgende feest wat voor de
deur staat.
Dit weekend hebben we nog even om na te genieten van het
Sinterklaasfeest, wat hebben we genoten met elkaar.
Hartelijke groet Kim

Kerstfeest
Eén van de gezelligste periodes van het jaar is weer aangebroken; KERST. Op donderdag 19 december
vieren wij dit met alle leerlingen op school. Graag informeren wij u over het programma van deze dag.
Alle kinderen gaan deze dag tot 12.00 uur naar school!!!!!!!!
Kerststukjes
In de ochtend gaan alle leerlingen een kerststukje maken. Elk kind neemt van huis een (niet te groot)
bakje,
potje of mandje voorzien van naam mee naar school. Graag meegeven in een plastic tas met wat
versiersels
en eventueel wat groen. De activiteitencommissie zorgt voor oase, maar dit mogen de kinderen ook zelf
meenemen.
Vindt u het leuk om te helpen deze ochtend dan kunt u zich maandag inschrijven via Parro. Tijdstip: van
9.00 uur - 11.30 uur.

Avond programma Kerst
16.55 uur:
Iedereen is welkom op het schoolplein, waar we samen met de fanfare kerstliedjes gaan zingen op een
gezellig verlicht schoolplein. De kinderen staan tijdens het zingen bij hun eigen leerkracht op het schoolplein.
Ouders, verzorgers en andere familieleden mogen er gezellig bij komen staan.
17.20 uur:
Alle kinderen gaan zonder ouders naar binnen. De kleuters nemen afscheid bij de klapdeuren. Binnen
luisteren alle kinderen naar een mooi kerstverhaal.
17.30 uur:
Alle kinderen gaan aan tafel in de ontmoetingsruimte om samen te genieten van het kerstdiner.
18.45 uur:
Het feest is afgelopen en de kinderen moeten binnen worden opgehaald. Voor de ouders is er de
mogelijkheid om nog het een en ander te proeven van de overgebleven hapjes na onze kerstmaaltijd. Als u
uw kind ophaalt graag even afmelden bij de leerkracht.

-

-

-

Bij elk lokaal zal binnenkort een houten kerstboom staan met daarop kerstballen met lekkere
gerechtjes. Pér leerling wordt er één kerstbal mee naar huis genomen om een gerechtje voor het
kerstdiner (buffet) te verzorgen. Op 19 december kunt u tot 14.00 uur de gerechten op school
brengen en de warme gerechten eventueel om 16:55 uur naar binnen brengen.
Dit jaar vieren wij weer samen met de voedsel- en kledingbank kerst. Uw donaties vanaf dinsdag 10
december t/m woensdag 18 december in de daarvoor bestemde dozen op de kraam in de
middenruimte gelegd worden. Graag houdbare producten als koffie, thee, eten in blik,
toiletartikelen, rookworst, toilet- en verzorgingsproducten, etc. Alvast hartelijk dank!
Alle kinderen (maar ook ouders) mogen 19 december een hoofd- of zaklamp
meenemen, zodat ze de tekst van de liedjes goed kunnen zien.
Het kledingvoorschrift voor het kerstdiner is natuurlijk Feestelijk!
Vrijdag 20 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.

Nieuws van buiten
Gemeente extraatje voor kinderen tijdens decemberactie 2019:

Opgave schaatslessen: er zijn nog enkele plekken beschikbaar!

Gabberweek in beweging
Niet alleen de vrijwilligers die de boekjes bij scholen afleveren zijn in beweging
Ook het programma van de Gabberweek is in beweging.
Zo raken activiteiten vol en proberen we met man en macht nieuwe activiteiten toe te voegen.
Dus niet alleen het boekje is leidend , volg de site nauwlettend
Zo raakte AJAX al snel vol en hebben we een extra dag bijgevoegd
Zo zie je een toevoegingen aan het programma
15 februari
Sprookjes Wonderland
Onderbouw
16 februari
Schoonheidspecialiste en High tea
Bovenbouw
18 februari
In het donker gezien
Bovenbouw
19 februari
bezoek aan Kameleondorp
Bovenbouw
19 februari
Zandtekenaar
Bovenbouw
20 februari
Hillywoodtours Beeld en Geluid
Bovenbouw
Beide bouwen;
19 februari
21 februari

Ouwehand dierenpark
AJAX

Bij de pizzeria zijn er extra plaatsen te reserveren
Ook de Bingo zal als activiteit worden toegevoegd iedere dag(zo t/m do)
Hou de site in de gaten
Volgende week( 15 dec) gaat het eerste journaal in de lucht met meer nieuws
Met vr gr
Team activiteiten Gabberweek
www.gabberweek.nl
info@gabberweek.nl
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