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Dank aan de Sint, Pieten, hulpouders en collega’s die van 5 december een geweldig feest hebben gemaakt! 

 

 

Ontsteken van de lichtjes  

Maandag is de school in kerstsfeer. De kinderen verzamelen, nadat de school begonnen is, in de centrale 
hal van de school. Daar zingen wij met zijn allen het Adventsliedje, waarbij de eerste kaarsjes van de 
adventskrans worden aangestoken en uiteindelijk alle kerstverlichting aan gaat. 
Een goede traditie, die een mooie periode inluidt waarin wij ons voorbereiden op het kerstfeest. 
 

Kerstactie voor Stichting Jarige Job  
De kerstactie zal dit jaar in het teken staan van Stichting Jarige Job. Ieder kind verdient een verjaardag. Je 
verjaardag is een bijzondere dag, zeker voor kinderen. Helaas zijn er in Nederland ruim 60.000 kinderen die 
hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze 
kinderen door het geven van een verjaardagsbox. In deze box zit alles wat nodig is voor een echte 
verjaardag, thuis en op school! 
 
Net als vorig jaar luisteren we ook dit jaar weer naar de stem van de leerling. De leerkrachten bepalen 
samen met de klas hoe zij geld willen ophalen voor het goede doel. Sommige klassen zijn al begonnen met 
het maken en bereiden van verkoopwaar! 
 
Dit jaar zijn er twee momenten waarop de klassen spullen verkopen en/ of geld inzamelen. Woensdag 18 
december na schooltijd om 12.00 uur of woensdag 18 december voorafgaand aan het kerstdiner om 
17.30 uur. U hoort van de leerkracht welk moment het voor uw kind/kinderen zal zijn.  
 
Tijdens de kerstviering van 19 december komt er een ambassadeur van Stichting Jarige Job om de cheque 
in ontvangst te nemen. Hopelijk staat er ook dit jaar weer een mooi bedrag op.  
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Kerstdiner  

Woensdagavond 18 december houden wij van 18:00  uur tot 19:30 uur in iedere groep een gezellig, 

sfeervol kerstdiner voor de kinderen.  

Ieder kind maakt iets (of neemt iets mee) voor deze avond. Er hangt een intekenlijst bij de klas van uw kind 

waarop u kunt invullen wat uw kind maakt/meeneemt. Wilt u niet te veel eten maken? Het is zonde als er 

eten overblijft.  

Wilt u uw kind voor die avond een plastic tas met een bord, beker en bestek (voorzien van naam) 

meegeven? Het is niet de bedoeling dat er wegwerpservies en -bestek wordt meegegeven. De kinderen 

mogen het servies e.a. maandag 16 december al meenemen. 

Om 19:30 uur mag u uw kind in de groep komen afhalen.  

Wijntje op het pleintje  

Ook dit jaar organiseert de oudercommissie voor alle ouders het traditionele ‘wijntje op het pleintje’. Het 
‘wijntje op het pleintje’ stelt ouders in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een gezellige kerstsfeer, 
terwijl de kinderen in hun eigen klas het kerstfeest met elkaar vieren. 
Er is chocomel, gluhwein, erwtensoep en dit jaar zijn er hapjes te koop. 
 
Naast de acties in de klas is er buiten tijdens het ‘Wijntje op het pleintje’ ook een extra actie voor het 
goede doel:  
Guido Wolfs, eigenaar van Brasserie Wijsheid, staat ook dit jaar weer met een stand met lekkere hapjes.  
Dit jaar is er voor gekozen om diverse stampotten te verkopen. Dus houdt u van een stampot, kom dan 
vooral proeven! 
De hapjes kunnen alleen contant (liefst gepast) worden afgerekend en zullen tussen de 3 en 5 euro kosten.  
Het geld wat we hiermee ophalen gaat naar onze actie voor Stichting Jarige Job.  
 

Kerstviering  

In de kerstviering die donderdagochtend 19 december in de school gehouden wordt, staan we stil bij de 
geboorte van Jezus en de kerstgedachte. 
Het koor heeft liedjes ingestudeerd en leerkrachten beelden “Scrooge” uit, een kerstverhaal van Charles 
Dickens, waarbij vriendschap en zorgen voor elkaar centraal staat. Het verhaal is bewerkt door één van de 
leerlingen en vanuit alle groepen wordt een bijdrage aan de viering geleverd. 
 

Kerstvakantie 

 
De kerstvakantie begint donderdag 19 december om 12.00 uur. 

 

 



 

Excursies  
De groepen 4 gaan naar het les centrum De Wilgenhof voor een les over huisdieren. 
Juf Daniëlle  vrijdag 17 januari   van 13.00 – 14.45 uur  
Juf Danitsja  donderdag 23 januari   van 09.00 – 10.15 uur  
Juf Ellen   donderdag 23 januari   van 10.30 – 11.45 uur   
 

ZIEKMELDINGEN 

Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 
 maar per e-mail sturen aan: ziekmeldingen@st-michael.nl 

HET ZIEKMELDEN KAN NU OOK VIA DE SCHOOLAPP - formulieren 
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