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Kerstknutselochtend
Woensdag 19 december gaan wij weer met de kinderen kerstknutselen.
Welkom
Hiervoor moeten de kinderen de volgende dingen meenemen:
Vanaf deze plaats willen wij Revi van harte welkom heten bij ons
Kerstbakje ( groep 1 t/m 8)
op school. Revi zit in groep 1. Wij wensen Revi een heel fijne tijd bij *een schoon glazen potje
ons op school.
*bakje
*oase ( alvast nat gemaakt en in het bakje)
Vervanging
*kaars
Dinsdag 27 november is Marijke afwezig. Arjen Groenewoud doet
*groen (bijv.: conifeer, kersttakjes, hulst enz..) Graag al een beetje op maat
de vervanging. Woensdag 28 november doet Annigje de vervanging geknipt.
voor Marije. Maandag 10 en dinsdag 11 december doet Birte Verra * versiersels (bijv.: kerstballetjes, slinger, sterren enz..)
de vervanging voor Anna.
Alle spulletjes per kind graag in een plastictas voorzien van naam
meenemen naar school op deze morgen.
Tuintoneel gr. 6
Zoals ieder jaar zoeken we nu ook weer ouders die op woensdagmorgen
Donderdag 29 november verzorgt groep 6 de voorstelling van
19 december zouden willen helpen met het knutselen. Op het raam bij de
Tuintoneel. De voorstelling begint om 13:30 uur. Alle ouders,
keuken hangt hiervoor een opgavelijst waarop u uw naam kunt noteren.
verzorgers, opa’s, oma’s en oppassen zijn van harte welkom op
onze school. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. We hopen op een
Kerstmaaltijd
mooie voorstelling, een grote opkomst en enthousiast publiek.
Donderdag 20 december houden we de kerstmaaltijd op school. Deze
maaltijd begint om 17:30 uur voor alle kinderen en tussen 18:45 en 19:00
Oud papier
uur kunt u uw kinderen dan weer ophalen. Natuurlijk kunt u altijd op school
De opbrengst van het oud papier in september was € 1031.00.
blijven, want ook voor ouders hebben we, zoals ieder jaar, iets warms. Net
als vorig jaar zal de Harmonie zorgen voor de muzikale omlijsting.
Muziekuitvoering
Op donderdag 29 november houden de kinderen van groep 3 een
Vrijdagmiddag 21 december
fluitconcert en de kinderen van groep 4 laten hun key board
Vrijdagmiddag 21 december zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
kwaliteiten horen. Natuurlijk zou het geweldig zijn als hier heel veel ’s Morgens mogen de kinderen gezelschapsspelletjes mee naar school
ouders, opa’s en oma’s en oppassen bij aanwezig zullen zijn. De
nemen.
voorstelling duurt van 10:45 uur tot ongeveer 11:15 uur.
Voorlichtingsavond Voorgezet Onderwijs
Sinterklaasfeest
Op woensdag 12 december geeft juf Marijke een informatieavond voor gr.
Woensdag 5 december brengt Sint met zijn Pieten een bezoek aan 7 om 19.30 uur. Aansluitend zal er om 20.00 uur een voorlichtingsavond
de Vlindertuin. Dit betekent dat de kinderen deze middag tot 15.00 voor de ouders en leerlingen van groep 8, betreffende het VO zijn.
uur naar school gaan. Wij verwachten dat Sint tussen 13.00 en
13.15 uur aan zal komen. De kinderen mogen (samen met
belangstellende ouders) op de aankomst van de Goed Heiligman
Belangrijke data
wachten. Iedereen wordt daarna uitgenodigd om in de
multifunctionele ruimte de Sint te begroeten. Aansluitend gaat de November
Sint in alle groepen een bezoekje brengen. Rond 15.00 uur hebben 26 MR vergadering
Sint en Piet speciaal gereserveerd voor broertjes en of zusjes en de 29 Tuintoneel gr. 6
kinderen van de KDV. Deze kinderen mogen dan in het speellokaal 29 Muziekvoorstelling groep 3 en 4
samen met hun ouders op bezoek komen. De kinderen uit de
groepen 5, 6, 7 en 8 beginnen ’s morgens al met het uitpakken van December
hun surprises, dit kan misschien wel de hele dag duren. De
05 Sinterklaasfeest
surprises kunnen gewoon op woensdagmorgen 5 december
12 Informatieavond groep 7 19.30
meegenomen worden naar school, maar vergeet ze niet!!!!! Ze
12 Informatieavond VO groep 8 20.00 uur
mogen dan direct in het lokaal gebracht worden.
14 Oud papier
19 Kerstknutselochtend
Nota's ouderbijdrage
19 management overleg
20 Kerstviering
Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage overgemaakt.
22 t/m 6 januari kerstvakantie
Schoen zetten
Morgen mogen de kinderen hun schoentje zetten van de Sint.
Hiervoor worden bij de kleuters de gymschoentjes gebruikt. Heeft Met vr. groet Annigje van den Berg
uw kleuter wel gymschoentjes op school? De andere kinderen
knutselen een schoen of krijgen wat in het vak.

Grote Vuurvlinder 2 8472 CH WOLVEGA 0561-615500 directie@tuindorpschool.nl

Pagina 1

