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Kom je ook?
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven.
Ze krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij
maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt
een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken. In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal.
Goede doelen geld
De afgelopen 2 weken spaarden we € 52,90 .
Nog 1 week en dan maken we het geld over naar KIKA.

Kerstviering op school
Op donderdag 19 december vieren de
kinderen kerstfeest op school in hun eigen
groep. Het feest begint om 19.00 uur. Om
ongeveer 19.50 uur willen we u, als ouders,
graag uitnodigen op het plein.. Daar is een
gezellige kerstsfeer gecreëerd en daar kunt
u uw kind opwachten. Samen kunt u dan
nog een lekker warm drankje nemen en genieten van ons kerstkoor voordat u weer
naar huis gaat.

Choco-hulp
Na de kerstviering willen we samen warme chocolademelk drinken. Wie wil er thuis een pak chocolademelk warm maken en
meenemen in een thermoskan (met naam) op donderdagavond? Volgende week staan de pakken chocolademelk in het
keukentje klaar. U kunt er daar één pakken om thuis warm te
maken. Het is fijn als de chocolademelk er net voor 20.00 uur is.
De SGR zorgt voor bekertjes en zal het inschenken.

Acrogym
Alle groepen hebben een paar weken
lang geoefend voor acrobatische gymnastiek. Vandaag lieten ze aan elkaar
zien wat ze allemaal samen konden. Het
zag er prachtig uit.

Feest in groep 5/6
Op vrijdagmorgen 20 december vieren juf Inge en juf Annet hun
verjaardag in groep 5/6. Het thema van het feest is WINTER. Het
is leuk als de kinderen in winterse kleding op school komen. Ze
hoeven geen eten en drinken mee voor in de pauze.

16 december 13.30 uur

december 2019/januari 2020
Slotconcert Forza Musica

19 december

Kerstviering

20 december

12 uur begint de kerstvakantie voor alle groepen.

23 dec t/m 3 januari

Kerstvakantie

6 januari 2020

Weer naar school
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