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Kerstgedicht
Tijd van vrede en van lichtjes
versierde bomen en blijde gezichtjes.
Voor anderen, een tijd van pijn of spijt
van winterkou en eenzaamheid.
Het stemt wel eens tot denken……
die bomen groen, de kleur van hoop
en in de stal een nieuw leven
een zalige Kerst is niet te koop.
En ook voor het nieuwe jaar
hierbij onze beste wensen
niks onbereikbaars, irreëel
gewoon geluk en wat vertrouwen
om met een gerust gemoed
een prachtig jaar te bouwen.

Kerstkaarten
Vanaf volgende week zullen de
kinderen weer de kerstkaarten
aan elkaar uitdelen.
Wilt u ervoor zorgen dat zij de
kerstkaarten buiten uitdelen om
12.00 uur en 15.00 uur?

Hartelijk dank!

Informatie over de Kerstviering 2016
Ook dit jaar willen we met de kinderen een kerstdiner houden in de groep. Het is altijd een sfeervol gebeuren, waar naar wordt uitgekeken. We vragen hiervoor uw hulp. Wilt u iets lekkers maken (samen met uw kind), of iets te drinken verzorgen. Heeft u niet veel tijd, dan valt een stokbrood ook prima in de smaak. De school zorgt voor bord, beker en bestek, servetten en tafelkleden.
Vanaf maandag 12 december hangt bij ieder lokaal een intekenlijst voor de hapjes en drankjes.
Op donderdag 22 december om 12.00 uur, of als u uw kind brengt in de avond kan het lekkers
op de buffettafels in de klassen worden gezet.
Donderdag 22 december 2016
We vieren in de avond het kerstfeest op school. De kinderen hebben ’s middags vrij.
* Groep 1-2-3-3/4
18.00 - 18.45 Kerstdiner in de klas
19.00 – 19.45 Viering in de grote zaal
19.45 -20.00 Afsluiting in de klas
* Groep 4A-5A-6A-5/6
18.00 - 18.45 Viering in de grote zaal
19.00 – 20.00 Kerstdiner in de klas
* Groep 7-8
19.00 – 20.00 Kerstdiner in de klas
20.00 - 21.00 Kerstgala in de grote zaal

De kinderen van groep 7/8 komen dus een
tje later, zodat we optimaal gebruik kunnen
ken van de grote zaal.
Het thema van de vieringen is: “Ik wens
jou….” Het catecheseproject staat centraal.
de groep wordt er ook aandacht besteed
het kerstverhaal.
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Vrijdag 23 december 2016
Alle kerstspullen worden weer opgeruimd. Wilt u komen helpen? Graag! Om half 9 kan al worden begonnen met de gangen.
De kinderen hebben ‘s middags vrij. Vanaf 12.00 uur begint de kerstvakantie.
Voor de crea in groep 5 en 6 sparen we nog glazen potjes met schroefdeksel. Spaart u mee?
Voor vragen kunt u terecht bij: juf Martine, juf Christine, of meester Hans
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Kerstviering in de avond. ‘s Middags vrij.
Kerstvakantie start voor gr 1 t/m 8 om 12.00 uur.
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Eerste schooldag na de kerstvakantie
Zwemmen 3/4b
Oud papier container
Zwemmen 2/3a
Rapport mee
Oudergesprekken
Zwemmen 5a

Schooljaar

2016-2017

Kerstvakantie

26 december 2016

6 januari 2017

Voorjaarsvakantie

27 februari 2017

3 maart 2017

Pasen

14 april 2017

17 april 2017

Meivakantie

24 april 2017

5 mei 2017

Hemelvaart

25 mei 2017

26 mei 2017

Pinksteren

5 juni 2017

5 juni 2017

Zomervakantie

10 juli 2017

18 augustus 2017

Studiedagen :
24 februari 2017
14 juni 2017
Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

