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Belangrijke data 

 

22 december: kerstdiner, 17.30-18.45 uur, 

     ook alle ouders en verzorgers zijn welkom 

23 december: viering om 8.35 uur 

     ook alle ouders en verzorgers zijn welkom 

Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 

Maandag 9 januari: iedereen 

     weer naar school, 8.35 uur 

 

Vrijdag 13 januari, 8.35 uur,  

     info over lunch op school 

 

Verjaardagen 

Deze kinderen zijn de komende weken jarig! 

 

22 december: Dea 

24 december: Mirjaylon 

28 december: Djedeion & Evert 

29 december: Reydeion 

14 januari: Elira 

18 januari: Azra & Berra 

19 januari: Elijah 

20 januari: Jana 
 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

Wist u dat? 

… we aan het proberen zijn om in 

januari te beginnen met lunches 

voor de kinderen? Hasbia Ouali 

is bezig om te regelen dat er op  

iedere dinsdag en donderdag 

lunch is voor alle kinderen. Op 

vrijdag 13 januari om 8.35 uur 

vertellen wij u hier meer over en 

kunt u alle vragen stellen. 

 

 

… we met veel plezier aan het 

sinterklaasfeest terugdenken? 

Er was een sfeervolle viering voor 

groep 1-4, terwijl in groep 5-8  

surprises werden uitgepakt. Het 

Monchy-sinterklaas-verhaal is 

aan iedereen voorgelezen, en de 

ouderraad zorgde voor de aan-

kleding en lekkers! 

 

 

… de kinderraad vol goede 

ideeën zit? Ze willen met de hele 

school sneeuwpoppen maken als 

er genoeg sneeuw is, ze vinden 

dat iedereen mee mag doen bij 

het voetballen in de pauze, ze 

vragen om nog twee voetballen 

en twee basketballen… Prachtig 

hoe ze met elkaar in gesprek zijn! 

In alle klassen staat een kerstboom, de lichtjes zijn aan. We maken het 

sfeervol in deze donkere decemberdagen en we vertellen de kinderen wat er 

gevierd wordt met kerstmis. Zoals met alle (internationale) feestdagen gaat 

het óók om samen zijn. Voor sommige mensen is `samen’ niet vanzelf-

sprekend. Daarom zijn er door de kinderen ansichtkaarten gemaakt voor  

ouderen die niet of nauwelijks nog familie hebben.  

Donderdag is het kerstdiner op school. Daar heeft u een brief over gekregen. 

Alle ouders en verzorgers zijn van harte welkom donderdagavond! 

We sluiten 2022 af met een viering vol muziek op vrijdag 23 december om 

8.35 uur. Ook hierbij zijn alle ouders en verzorgers meer dan welkom!  

Kerstmis op school  


