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__________________________________________________________________

DAG SINTERKLAASJE!!

Sinterklaas heeft het land al verlaten, maar heeft zijn sporen wel weer achtergelaten.
Dinsdag 5 december stonden alle kinderen van Noorderlicht buiten op het plein in spanning te wachten op de
Goedheiligman. Om hem en zijn Pieten te helpen het Noorderlicht te vinden, zong iedereen uit volle borst.
En na ongeveer 15 minuten van blijde spanning kwamen de Sint en wel drie Pieten het plein op.
Sinterklaas was helemaal niet zo moe van de reis en had er reuze
zin in. Zijn stemming werd nog beter toen hij zag hoe mooi de
feestzaal versierd was.
De kinderen van de peuterspeelzaal, de afdeling het Jonge Kind
en groep 1 t/m 4 hadden samen een mooi programma voorbereid.
Sint kreeg dansjes, liedjes en ook nog een prachtige solo van
Bram te zien en te horen.
Tussendoor een lied met de muziekpiet
en daarna allemaal natuurlijk op de foto
met de Sint.
Gelukkig had Sinterklaas ook nog even tijd om alle andere groepen te bezoeken.
Wat ook al ben je wat ouder, het sinterklaasfeest vieren we allemaal.
Dank aan de werkgroep die alles weer zo perfect geregeld had!!
~
Gerard
_______________________________________________________________________________

STAKING VAN 12 DECEMBER 2017 GAAT DOOR.
Op onze school hebben bijna alle medewerkers aangegeven mee te
doen aan de stakingsacties. Dit betekent dat er 12 december 2017
geen lessen zijn en dat uw kind(eren) de school die dag ook niet
kan/kunnen bezoeken. De school zorgt niet voor opvang van uw kind.

U kunt op 12 december 2017 op eigen kosten terecht bij De eerste
stap voor kinderopvang. Ouders die al BSO afnemen bij ‘de eerste
stap’, ontvangen van de eerste stap een mail om hun kind(eren) op te
kunnen geven voor opvang op 12 december.
Ouders die opvang voor hun kind(eren)willen én nog geen klant zijn bij
‘de eerste stap’ kunnen zich hiervoor ook aanmelden maar dan via de
website: www.deeerstestap.nl . Onder het kopje “nieuws” (2e item van
rechts, bovenaan in de paarse balk) staat de werkwijze voor aanmelding. Opgeven kan tot en met zondag 10 december.
Wij hopen dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben.
Met vriendelijke groet,
Gerard
1

KERSTKAARTEN
Veel kinderen hebben bedacht
dat ze elkaar kerstkaarten
willen geven.
Dat is natuurlijk heel leuk,
maar we willen jullie vragen
elkaar buiten de klas de kaarten te geven.
In de klas geeft dat veel onrust en het is ook niet leuk
voor de kinderen waar dit jaar
geen kaart voor is…..

VERJAARDAGEN
10-12 Jana Burgers
gr. 5
10-12 Linde Gaal
gr. 2a
13-12 Janneke Carpaij
gr. 5
13-12 Renske Zwartjes
gr. 4
HARTELIJK GEFELICITEERD!

GEZINSVIERING

Zaterdag 9 dec. Gezinsviering
19.00 uur Paschaliskerk.

KERST
LET OP!!!

De M.R. vergadering van dinsdag
12 december is verzet naar
maandag 18 december.

Andere aanvangstijden kerstvieringen.
Dit jaar is het kerstspel op 24
december om 15.00 uur.
Voor dit kerstspel zijn wij op
zoek naar kinderen die mee willen
spelen. We oefenen op maandag
18 december en op woensdag 20
december van 14.15-15.15 uur.

Wist u dat………….

Opgeven bij
Yvonne  024-6420246
of bij Gerda  024-6418279.
De kerst gezinsviering is dit
jaar om 24 december om 16.30
uur.
Zijn er nog kinderen die graag
meezingen met kerst, dan kun je
je opgeven bij
Els  024-6411841.
Wij repeteren op dinsdag 12 en
19 december van 18.45-19.30 uur.
Onze jongerenpastor Marieke
gaat voor in alle 3 de vieringen.
Tot ziens,
werkgroep gezinsliturgie.
VOLGENDE INFO VRIJDAG 15
DECEMBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 13
DECEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

-

er een initiatief is door huisartsen, apothekers en de ZZG zorggroep om Wijchen de gezondste
gemeente van 2018 te maken;

-

er 4 pijlers zijn die activiteiten organiseren om dit doel na te streven;

-

er meer informatie te vinden is op www.wijchengezond.nl

2

KERSTINFO 2017

BESTE OUDER/VERZORGERS

HAPJES VOOR HET BUFFET
Voor de kerstviering is het de bedoeling dat elk
kind van groep 1/2 samen met zijn/haar ouders/verzorgers 6 hapjes maakt en vanaf groep 3
t/m 8, 10 hapjes.
De hapjes moeten donderdag 21 december om
17.00 uur mee naar school genomen worden.
Hapjes kunnen op school niet worden opgewarmd.

Op donderdag 21 december zal onze jaarlijkse
kerstviering plaatsvinden.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 moeten deze
dag tot 12.00 uur naar school, maar worden van
17.00 uur tot 19.00 uur terug verwacht op school.

OPHALEN NA DE KERSTVIERING

U bent vanaf 18.30 uur welkom om in de gang van
de centrale hal van school, onder het genot van
een kopje koffie of thee, op uw kinderen te wachten. Alle kinderen mogen vanaf 19.00uur bij de
klas worden opgehaald.

Vanaf dinsdag 12 december zal op de deur van
elke klas een intekenlijst hangen waarop u kunt
aangeven wat u met uw kind gaat maken. Zo kan
iedereen zien wat er door anderen gemaakt wordt
en zorgen voor een afwisseling in zoete en hartige
hapjes. Zo ontstaat er een buffet waar de kinderen zelf kunnen kiezen welke hapjes ze willen
eten.

GEWIJZIGDE SCHOOLTIJDEN
Wanneer uw kind een allergie heeft, dieet volgt of
vanwege het geloof bepaalde producten niet mag,
maakt u zelf 6/10 verschillende hapjes voor uw
eigen kind. Voor drinken wordt gezorgd.

Donderdag 21 december:
alle groepen
 8.30 uur – 12.00 uur
 17.00 uur – 19.00 uur (kerstviering)

Vrijdag 22 december (normale schooltijden)



Groep 3 t/m 8: 8.30 uur – 14.00 uur
Groep 1/2: vrij

WIJ WENSEN IEDEREEN
FIJNE FEESTDAGEN.

VAKANTIE T/M VRIJDAG 8 JANUARI 2017

Namens de kerstwerkgroep:
Mirjam van Dreumel, Jolanda Hendriks,
Carla van Brussel, Saskia Hermans,
Laura Veenstra, Angela Martens, Imke Wolf,
Saskia de Weier en Mira in den Bosch.

BORD, BESTEK EN BEKER
Op woensdag 20 december a.s. moeten alle kinderen een bord, bestek en beker voorzien van
naam en klas in een plastic tas meebrengen.
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