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Uitnodiging voor het kerstfeest
Op donderdag 20 december vieren we samen
het kerstfeest in de hervormde kerk aan de
Oosterlaan. Ouders, grootouders en andere
familieleden zijn van harte uitgenodigd om
dit feest met ons mee te vieren. De kinderen
zitten bij hun ouders. Voor jonge kinderen is
het fijn om niet te ver achteraan te zitten.
Het feest begint om 19.00 uur en zal ongeveer
een uur duren. ‘s Middags zijn alle kinderen
vrij en ‘s avonds wordt iedereen verwacht op
het feest. De kinderen hebben allemaal een
rol tijdens de viering!

Vrijdag 21 december
Vrijdag is er nog gewoon school. We gaan in de klas natuurlijk nog even nagenieten van het kerstfeest. Kinderen krijgen op school wat te drinken in de pauze. Wel
is het verstandig om een tas mee te nemen zodat de kerstwerkjes mee naar huis
kunnen. ‘s Middags is er geen school meer en is ook groep 5 t/m 8 dus vrij.

Na de kerstvakantie gaat het verhaal verder:

Wie wijst jou de weg?
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem,
ze zoeken de pasgeboren koning. Een ster wijst hen
de weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de Messias geboren zou worden. Later
gaan ook Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt
Jozef in zijn droom waar ze naartoe kunnen gaan.

Nieuwe ouderhulplijst
Voor het opruimen na de gymles
van donderdag is een nieuwe lijst
voor het nieuwe jaar. Deze lijst
vindt u in de bijlage. Uw kind krijgt
de lijst ook nog op papier mee
vrijdag.

Schoolschaatsen
Op vrijdag 11 januari gaat groep 6-7-8
schaatsen. Ook hierover krijgen de betreffende groepen een briefje mee. We
zoeken nog 2 ouders die als begeleiding
mee willen. U kunt zich opgeven door
een mailtje te sturen naar
info@cbskoninginwilhelmina.nl
Als er meer dan 2 aanmeldingen zijn zullen we loten.

Donderdag 20 december

Kalender december 2018/januari 2019
Middag vrij ivm kerstviering ‘s avonds

Donderdag 20 dec. 19.00 uur Kerstviering
Vrijdag 21 december

‘s Ochtends les.

Vrijdag 21 december

12.00 uur: Begin van de kerstvakantie.

22 dec t/m 6 januari

Kerstvakantie

Maandag 7 januari

Weer naar school

Week 3 en 4

Toetsweken alle groepen

Vrijdag 11 januari

Schoolschaatsen voor groep 6-7-8

Maandag 21 januari

BWS voorlichting voor ouders van leerlingen uit groep 8

Donderdag 24 januari

Ledenvergadering

Maandag 28 januari

Uur-cultuur voor groep 7 en 8

Wij wensen u
gezegende kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

