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Agenda
Donderdag 20 dec.

Vrijdag 21 dec.

8.30 uur tot 11.45 uur Kerstviering in de kerk
Leerlingen zijn ‘s middags vrij
17.00 uur tot 18.30 uur kerstdiner voor de leerlingen
18.00 uur tot 18.30 uur samenzijn met de ouders
18.30 uur kinderen worden door de ouders opgehaald uit de klassen
18.30 uur tot 19.00 uur Samenzang
8.30 uur tot 11.45 uur ‘s Morgens school.
‘s middags zijn de leerlingen vrij

Maandag 24 dec. t/m
vrijdag 4 januari 2019

Kerstvakantie

Hiep hiep hoera!

15 december
18 december
20 december

Elena
Joyce
Jasper
Finn

groep 8
groep 7
groep 6
groep 7

Mededelingen en verslagen
Kerstkoortje.
De afgelopen weken hoorden we geregeld mooie klanken in de gang.
Het Vesterhavet-kerstkoortje was weer aan het oefenen!
Deze week hebben zij al 2 keer opgetreden in het Skagerhof.
De leerlingen hebben enthousiast verschillende kerstliedjes ten gehore
gebracht, het waren twee sfeervolle momenten.
Ook komende week zullen de kinderen nog twee keer de liedjes zingen
voor het winkelend publiek. Misschien vindt u het leuk om te komen
kijken? Het kerstkoor treedt maandag 17 december van 13.45 uur tot
14.15 uur en woensdag 19 december van 11.30 uur tot 12.00 uur op
in het winkelcentrum.

Kerstvakantie.
Er is wat verwarring over wel of geen vrij op de vrijdag voor de kerstvakantie.
De vrijdagochtend voor de kerstvakantie hebben de kinderen nog les. Zij zijn vrij vanaf vrijdag 21
december om 11.45 uur.
De vrijdagen voor de voorjaarsvakantie, de meivakantie en de zomervakantie (15 februari, 19 april
en 12 juli) zijn de leerlingen wel de hele dag vrij.

Vanuit de Sportcommissie:
We zijn heel blij dat wij 2 teams hebben kunnen inschrijven voor het waterpolotoernooi van ZPCH
op zaterdag 5 januari 2019 van 14.30 uur tot circa 17.00 uur.
Dit zijn onze teams en begeleiders:
Groep 3/4
Groep 5/6
Begeleiders: moeder Vigo
Begeleiders: moeder Finn S
moeder Katie
moeder Doris
Vigo
groep 3
Maxwell
groep 5
Reduan
groep 4
Doris
groep 6
Yassin
groep 4
Zoë Bal
groep 5
Evelien
groep 4
Finn S
groep 5
Jayden
groep 4
Iegor
groep 6
Reserve:
Katie groep 3
De kinderen die zich opgegeven hebben voor de trainingsavond, zijn doorgegeven aan de
organisatie. Deze is op maandag 10 december van 18.00 – 19.00 uur. De kinderen worden om
17.45 uur verwacht in de hal van het SKWA.
Verder informatie zal nog volgen voor de deelnemers.
We wensen de kinderen alvast veel oefenplezier en een fijn toernooi!
Fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

