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Maandag zijn de lichtjes ontstoken
Sinds maandag is de school in kerstsfeer (zie ook de foto’s onder aan de Klapper). In alle klassen is de
adventsviering gevolgd. Kinderen uit groep 4 hebben de kaarsjes van de adventskrans aangestoken en na
het zingen van het laatste refreintje van ‘vier kleine kaarsjes’ ging alle kerstverlichting van de school aan.
In de centrale hal staat een prachtige kerstboom, een mooie stal en schitteren de lichtjes als sterren aan de
hemel. Deze goede traditie luidt een periode in waarin wij ons voorbereiden op het Kerstfeest waarbij wij
de geboorte van het kindje Jezus vieren.

Kerstontbijt en viering
Terwijl het buiten nog wat schemert en het in de klassen sfeervol donker is, komen de kinderen donderdag
23 december in hun feestelijk kerstkleding naar school.
De klaslokalen zullen sfeervol zijn verlicht, de lampjes van de kerstbomen staan aan en de tafels zijn
gezellig gedekt. Met elkaar vieren we het Kerstfeest.
Groep 1-2
De kinderen krijgen volgende week een door hun zelf versierde papieren tas mee
naar huis. We willen aan u vragen om hier een gezellig kerstontbijtje in te doen
dat zij mee naar school nemen.
Groepen 3 en 4
De kinderen maken (samen met u
) thuis een gerechtje voor het ontbijtbuffet
en nemen dit zelf mee naar de klas. Vanaf vrijdag 10 december tot maandag 20
december kunt u op de intekenlijst naast de entreedeur van de klas aangeven
wat u maakt.

Voor groep 4 B (juf Ellen Gilles en juf Vera Kaptein) komt de intekenlijst bij de zij-ingang van school te
hangen.
De groepen 5 t/m 8 kunnen, na overleg thuis, zelf iets invullen op de intekenlijst in de klas.
We verzoeken u terughoudend te zijn met suikerproducten. Gezonde hapjes worden steeds meer
gewaardeerd.
We willen aan alle kinderen vragen om op woensdag 22 december een bord, mes, vork, lepel(tje) en een
bekertje mee te nemen, dan kunnen de tafels alvast gezellig worden gedekt.

Kerstviering
Tijdens het kerstontbijt laten we een kerstverhaal zien. Het verhaal is geschreven en bedacht door drie
leerlingen uit groep 7. Alle groepen hebben hierbij een tekening gemaakt, deze worden als prenten
getoond aan de kinderen tijdens het verhaal. Elke klas heeft zo een bijdrage geleverd aan het kerstverhaal.
Alle groepen kijken op hetzelfde moment naar het filmpje en zingen dus op hetzelfde moment de liedjes,
zo zijn we toch een beetje samen. Wij zullen dit filmpje met u delen.

Kerstactie Prinses Maxima Centrum
Met onze jaarlijkse kerstactie gaan wij ons inzetten voor het Prinses Maxima Centrum.
Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen
met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het
initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum. Dat initiatief is uitgemond in het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie. Een uniek centrum waar alle hoog complexe zorg en research voor
kinderen met kanker bij elkaar komt.
Wat gaan we doen op school
De kinderen maken op school een mooi gelukspoppetje, deze verkopen de kinderen thuis
aan de ouders of aan een familielid voor €3,00. Bij dit gelukspoppetje krijgen ze een
gelukspoppetje van het Prinses Maxima Centrum als ‘cadeautje’.
Wanneer ouders en kinderen meer gelukspoppetjes willen (ver)kopen voor het goede
doel kan dat uiteraard. De kinderen moeten dan geld meenemen naar school (poppetjes
kosten €3,00 p.st.). Al het geld dat hiermee wordt opgehaald komt ten goede aan het
Prinses Maxima Centrum.
De poppetjes kunnen (alleen door de kinderen) op de volgende tijden, met gepast geld, worden gekocht in
de centrale hal van de school:
woensdag
15 december : 12.10 – 12.40
donderdag 16 december : 15.10 – 15.40
vrijdag
17 december : 15.10 – 15.40
maandag
20 december: 15.10 – 15.40
Ons doel is om 2500 poppetjes te verkopen voor dit fantastische doel. Alvast bedankt voor jullie steun en
hulp!

Kerstmiddagactiviteiten
Na het ontbijt en de viering gaan de kinderen in de groep verder met verschillende kerstactiviteiten.
Na de lunch worden de kinderen verwend met een klein kerstijsje van de oudercommissie.

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint donderdag 23 december om 15.00 uur.

