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Agenda 

Woensdag 16 dec. 
 
Donderdag 17 dec. 
Vrijdag 18 december 

Uiterlijk vandaag nemen de kind(eren) een bord, beker en bestek, 
voorzien van naam, mee voor de kerstlunch. 
Schooltijd: 8.30 UUR tot 14.30 UUR! Geen avondprogramma! 
‘s Morgens les tot 12.00 uur, leerlingen zijn ‘s middags vrij. 
Vandaag foute truiendag!  

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd 

en  
een fijne dag! 

12 december 
18 december 
 

Neyo 
Jasper 
 

Groep 8 
Groep 8 
 

  

Mededelingen en verslagen 

Schooltijden 
Op de jaarplanning staan de schooltijden horende bij de ‘oude’ manier van kerst vieren. 
Dit schooljaar moeten we het anders doen. Dat betekent het volgende voor de schooltijden: 

Donderdag 17 december: 8.30 uur tot 14.30 uur.  
Het avondprogramma komt te vervallen. 
Vrijdag 18 december: 8.30 uur tot 12.00 uur. De leerlingen zijn ’s middags vrij. 
Meer informatie over de kerstactiviteiten volgt nog. 

 
Foute kersttruiendag 
De laatste vrijdag voor de vakantie lijkt het ons leuk om ‘een foute 
truien dag’ te organiseren. 
Heb je een ‘foute’ kersttrui, een leuke kerstdiadeem of kerstmuts, trek 
deze aan op de laatste schooldag van dit jaar!  
Dan sluiten we het jaar vrolijke, beetje gekke manier, met elkaar af! 
 
Kerstfeest 
Wij kunnen dit jaar onze kerstviering niet in de kerk houden.  
Wel zorgen we voor een viering op school.  
De kerstviering bestaat uit een viering in de klas en een kerstlunch.  
Omdat we toch graag het groepsgevoel willen hebben met de hele school tijdens kerst, maar we 
niet fysiek allemaal bij elkaar kunnen komen, bereidt elke groep een stukje van de viering voor.  

Dit wordt gefilmd en getoond in de klas als 
kerstviering. Daarnaast zal de leerkracht het 
kerstverhaal vertellen of voorlezen. 
Als ouder zijnde kunt u de viering thuis bekijken 
via een link die u nog vanuit school krijgt. 
 
Voor de lunch nemen de kinderen hun eigen 
lunch mee van thuis.  



Vanuit school wordt er gezorgd voor een kerststolletje, limonade, chocolademelk en een heerlijk 
toetje. 
‘s Middags maken wij met de hele school kerstkaarten voor de ouderen in Bornholm.  
Zo maken wij er met elkaar een mooi kerstfeest van. 
Natuurlijk mogen de kinderen deze dag in hun kerstoutfit op school komen. 

 
Carnaval der dieren. 
Enige tijd geleden hebben de kinderen gewerkt aan het 
project Carnaval der Dieren. 
Een kunst- en cultuurproject gebaseerd op het gelijknamige 
muziekstuk. 
De kinderen hebben gezongen en gewerkt over een dier 
welke ook in het muziekstuk voorkomt. 
In Parro heeft u maandag een link ontvangen waarmee u het 
filmpje kunt bekijken. 
 
 
 

Zangles van juf Barbara 
Deze week hebben de leerlingen weer muziekles gehad van juf Barbara (Pier K). 
De leerlingen hebben kerstliedjes gezongen en zichzelf met verschillende muziekinstrumenten, 
schudeitjes, boomwrackers en xylofoon, begeleid.  
Resultaat een gezellige muziekles in het teken van kerst. 

 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
 
 


