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Agenda
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

vrijdag

18 december
19 december
20 december
21 december

22 december

weekopening, juf Roos
Passend Onderwijs, juf Lok, 9.00 uur
oefenen in de kerk
zingen in Saalicon, 10.30 u.
middag vrij i.v.m. Kerstviering
Kerstviering, 19.00 uur
begin kerstvakantie, 12.00 uur

Godsdienst
Op school steken we al de 4e adventskaars aan. Oefenen voor de Kerstviering en horen al de verhalen
van Kerst.
Kerstsfeer
Elke ochtend steken we de lichtjes aan in de hele school. Wat heeft de versiercommissie de school
prachtig in kerstsferen gebracht. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Wat fijn dat onze school er elke
keer weer tip top uitziet. Veel mensen van ‘buiten’ valt het op. Een groot compliment!
Kerstworkshops
Veel (groot)ouders hielpen mee met de kerstworkshops. Er zijn veel werkjes gemaakt. Sommige
ouders hadden thuis zelfs al voorwerk verricht. Geweldig!! Iedereen heel hartelijk bedankt!!
Kerstviering
We zijn druk aan het oefenen voor de kerstviering. Het grootste gedeelte bestaat uit een zangspel.
We hebben al veel liederen geoefend. Álle kinderen van de school spelen mee. De (meeste) kinderen
weten welke rol ze hebben. Sommige kinderen moeten een korte tekst opzeggen. Ze hebben deze
mee naar huis gekregen. Het zou fijn zijn als u die ook thuis met de kinderen wilt oefenen. Daarbij is
het belangrijk dat er duidelijk en langzaam gesproken wordt.

Voor de meeste kleding zorgt de school. Alleen willen we graag dat u zelf zorgt voor de kleding van
de lakeien. Het zou prettig zijn als zij in zwart en wit gekleed worden. Een zwarte/grijze broek met
een wit overhemd is een idee, maar ook een zwarte broek met een zwart overhemd of T-shirt kan en
.. Een jasje, gilet o.i.d. erover is ook een leuk idee. We hopen dat dat gaat lukken. De lakeien zijn:
Ruben v.d. B., Max B., Joanne v. Va., Nora, August, Sander, Maren en Rabeea. De kinderen van groep
5 t/m 8 hebben hun tekst al mee naar huis; de kinderen van unit 1 nog niet. Ook weten ze nog niet
dat ze deze rol hebben. U kunt er voor kiezen ze op de hoogte te brengen, maar u mag het ook aan
ons overlaten. Toch wilde ik het alvast melden, zodat u tijd genoeg heb om naar kleding te kijken.
Donderdagochtend gaan we oefenen in de kerk. ’s Middags zijn de kinderen vrij, omdat ze er ook al ’s
avonds weer moeten zijn.
We nodigen u graag uit voor de Kerstviering. Ook broers en zussen zijn van harte welkom. We
denken dat het voor jongere broertjes en zusjes teveel gevraagd is de viering bij te wonen. Opa’s
oma’s, andere familieleden en kennissen zijn ook van harte uitgenodigd.
We beginnen om 19.00 uur.
Kerstvakantie
Vrijdagmiddag begint de kerstvakantie. We sluiten de school om 12 uur. Omdat de vloeren, zoals de
meeste van u al gezien hebben, niet goed in de was is gezet in de zomervakantie, gaat dit opnieuw
gebeuren. Daarvoor moeten wel weer alle meubels uit de gangen en van het leerplein. Het zou heel
fijn als er een paar volwassen krachten willen meehelpen. We starten daarmee om twintig voor
twaalf.
Zingen in het Saalicon.
Na het oefenen in de kerk, woensdag gaan de kinderen van unit 2 hun zangkunsten nogmaals laten
klinken bij het koffiedrinken van de ouderen in het Saalicon. Heel leuk dat we daar elk jaar voor
uitgenodigd worden. U kunt de ouderen er misschien op wijzen dat de Regenboogkinderen komen
zingen.
Jarigen
Matthijs is dinsdag jarig en Linda woensdag. We feliciteren hen van harte met hun verjaardag en
wensen ze veel geluk toe in hun nieuwe levensjaar. Een heel fijne verjaardag!
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

