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WINTERMARKT IN NOORDERLICHT

Aanstaande vrijdag wordt weer onze jaarlijkse Wintermarkt gehouden. Alle partners van
Noorderlicht leveren hun aandeel aan deze sfeervolle kerstmarkt. Zo hebben de kinderen
van Noorderlicht (Paulusschool, Afdeling het Jonge Kind, Peuterspeelzaal en Buitenschoolse Opvang) allerlei mooie kerstwerkstukjes gemaakt. Deze kunststukken zijn door het hele
gebouw te bewonderen en veelal ook te koop voor een klein bedrag. Ook vrijwilligers van de
wijkvereniging staan met zelfgemaakte werkstukken op de Wintermarkt.
De opbrengst gaat dit jaar naar een school in India. Jaren geleden is
vanuit de Paulusschool het initiatief genomen deze school te onder
steunen (Stichting Paulus Mundial).
Initiatiefnemers Henk van Haeften en Richard Binnendijk zullen op
de Wintermarkt foto’s en materiaal laten zien van dit schooltje in
India. Zij hebben indertijd dit schooltje zelf bezocht. Je krijgt bij
hen een prima beeld hoe de opbrengst van de markt besteedt gaat
worden.
Een speciale rol hebben weer de ondernemers van groep 8 die met een echt ondernemingsplan te werk zijn
gegaan. Zij ervaren wat je allemaal moet doen om geld te verdienen. Zij mogen hun batig saldo besteden aan
de kosten voor hun kamp naar Ameland (de afsluiting van 8 jaar Paulusschool).
Ook zal er muzikale ondersteuning zijn. We krijgen weer een prachtig sfeervol optreden
van de violisten die elke week in Noorderlicht oefenen onder leiding van Anke Foede.
Ook zal er aan het begin van de avond een optreden zijn van de Muziekhelden, ons eigen
leerorkest! Kortom zeer de moeite waard om een rondje te komen maken op Wintermarkt van Noorderlicht en alvast een beetje in de kerstsfeer te komen.
Graag tot vrijdag!
Gerard
_______________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN

TIJDELIJK MINDER ZICHTBAAR

In de afgelopen tijd en ook de komende weken ben ik minder vaak
op de Paulusschool aanwezig.
Dit komt omdat ik vanwege ziekte tijdelijk de leiding van de Bolster (school voor Speciaal Basisonderwijs) waarneem. Om de zaken
op de Paulusschool gewoon door te laten gaan is Wytze extra vrij
geroosterd. Bij hem of Loes kunt u dus de hele week terecht met
uw vragen. Mocht u mij willen spreken en ik ben niet op school, dan
kunt me altijd even mailen.
Gerard
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18-12 Tygo Kling
gr. 5
18-12 Daan van Mierle
gr. 7
22-12 Sven Oostveen
gr. 8
HARTELIJK GEFELICITEERD!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 22
DECEMBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 20 DECEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

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

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.

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.

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.

2

3

4

5

