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6 dec. t/m 12 dec. 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
December
6
8
9
10
10
11
12

Ilyas Dirie
Sofie Vonk
Robin van Dijk
Tugra Elmali
Bo van Schaik
Maud van Rijnsbergen
Noa Brugman

3B
5A
3B
5B
7
3A
3B

Belangrijke data:
●

donderdagavond 6 december (vanavond dus!): vanaf 19 uur de
school versieren voor kerst: komt u ook even helpen???

7 december zijn de kinderen van de
groepen 1-2-3 VRIJ.
●

woensdag 12 december : Super8Day op het Anna van Rijn voor groep 8
(LET OP: om 8.00 uur vertrekt de bus)

Mededelingen.

❖ STUDIEDAG GROEP 1-2-3.
Morgen (7 december) zijn de kinderen van de groepen 1-2-3 vrij. De andere groepen
hebben een gewone schooldag.

❖ Sintfeest:
Wat was het een mooie dag gisteren. Sinterklaas kwam met 4 pieten op school maar
kreeg hulp van Piet Eduard!! Eduard had de hulp pieten wedstrijd gewonnen na de oproep
van de Sint omdat opa-piet met pensioen wilde gaan.
Dansjes, versjes, tekeningen, liedjes en wat al niet meer hadden de kinderen voor de
Sint en zijn pieten gemaakt. Het werd een topdag!

Via deze weg willen we alle ouders die in de Sint commissie hebben gezeten en vele uren
voorbereiding hebben gehad én gisteren ook ervoor hebben gezorgd dat alles op tijd en
rolletjes liep. Dank Esther, Laura, Chantal, Erik en Jorien. Maar ook uit het team : Lieke,
Wanda en Lisa voor alle voorbereidingen!!!
Oproepjes.
❖ Inzamelingsactie SPEELGOED en levensmiddelen.
Sinterklaas is net vertrokken en wellicht zijn uw kinderen verwend met kadootjes! Dit is
niet voor iedereen vanzelfsprekend!
Elk jaar zamelen we met kerst levensmiddelen in voor gezinnen die wel iets extra kunnen
gebruiken. Dit jaar zamelen we ook SPEELGOED in. Ook bij ons op school zijn er wat
gezinnen die voor hun kinderen wel wat speelgoed kunnen gebruiken. Wij zijn van plan om
hen een leuk kerstpakket te bezorgen! Dus heeft u speelgoed (heel en compleet, geen
knuffels) of levensmiddelen, dan kunnen de kinderen dat in de klas inleveren vanaf
morgen tot maandagochtend 17 december.
Alvast hartelijk dank namens de kerstcommissie!

❖ Vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas te IJsselstein:
Op maandag 24 december om 16:30 is er speciaal voor gezinnen met jonge kinderen
een kerstviering in de St. Nicolaasbasiliek van IJsselstein. Opa’s en Oma’s met hun
kleinkinderen zijn ook van harte welkom.
In deze viering wordt, omtrent de geboorte van Jezus, een toneelstukje opgevoerd.
Ze zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te spelen in een toneelstukje.
Op zondag 16 december om 12:15 wordt er geoefend in de Basiliek.
De kinderen zijn van harte welkom.
Heeft uw kind nog een mooie kerstwens, schrijf hem op een papier en neem de wens
mee. Die komen bij elkaar te hangen in de kerk.
U bent allemaal van harte welkom.
Graag tot ziens!

