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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 8, week 50, 13 december 2019 

 

 
   

19 december 
20 december 

 

 

Kerstdiner en theatervoorstelling op school van 17.00 tot 19.00 uur 
Start Kerstvakantie om 12.00 uur voor alle groepen 

 
Beste ouders,  

 
De ouderraad heeft veel werk verzet. Op 5 december zijn Sinterklaas en de Pieten begeleid door de ouders van de 

ouderraad en was het een mooi feest voor alle kinderen. Alle pakjes en de sorteermachine werden opgeruimd en op 
vrijdag 6 december werden alle kerstspullen tevoorschijn gehaald. Het was fijn dat er ouders waren die een handje mee 

kwamen helpen. Het ziet er allemaal weer heel gezellig uit. Kerst is altijd een mooie tijd op school. De kinderen luisteren 
naar het kerstverhaal en in de kleutergroepen wordt het verhaal op verschillende manieren uitgespeeld.  

Mocht uw kind kerstkaarten uit willen delen dan vragen wij u dat buiten de school te doen. Een kaart voor de hele klas is 
wel een mooi gebaar. Hier kiezen wij voor omdat iedereen erbij hoort en er geen leertijd verloren gaat aan het uitdelen, 

bewaren, opruimen en zoeken van kaarten.  
De kinderen hebben afgelopen woensdag allemaal een uitnodiging gekregen voor het kerstdiner en de 
theatervoorstelling. Zij kijken er al echt naar uit. De lijsten waarop u kunt aangeven wat u zou willen maken voor het 

kerstdiner zijn al goed ingevuld. Het gaat allemaal vast weer heerlijk smaken.  
Op donderdagmorgen 19 december mogen alle kinderen een bord, beker en bestek meenemen (graag voorzien van een 

naam) in een tas. De leerkrachten kunnen dan ’s middags na schooltijd de tafels dekken. 
Mocht uw kind niet alles mogen eten, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht.  

Op 19 december verwachten wij de kinderen om 17.00 uur en kunt u de hapjes meenemen en in de klas afgeven. Om 
19.00 uur mogen de kinderen opgehaald worden en komen ze door de deur naar buiten waar ze anders ook naar buiten 

komen.  
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust aan de leerkracht. 

En dan…. op vrijdag 20 december om 12.00 uur begint de Kerstvakantie. Het kalenderjaar 2019 zit er dan bijna op, het 
schooljaar 2019-2020 is dan bijna op de helft.  

Wij zien de kinderen graag op 6 januari weer op school. Vanaf dat moment is er een kleine aanpassing in het 

gymrooster voor de groepen 3 t/m 8. Alle lessen beginnen en eindigen volgens de schooltijden waarbij het uitgangspunt 
is dat alle kinderen minimaal 85 minuten gym per week hebben, verdeeld over twee momenten. 

Maandag Groep Woensdag Groep Vrijdag Groep 

 8.30 -  9.10 8(a)  8.30 -  9.20 8a 8.30 - 9.20 5-6 

 9.10 -  9.50 8(b)  9.20 -  10.10 5a 9.20 - 9.55 6a 

 9.50 - 10.35 7a  10.10- 11.05 6a 9.55 - 10.45 4a 

10.35 - 11.20 7b 11.05 - 12.00 3c  10.45 - 11.15 3c  

11.20 - 12.00 5-6   11.15 - 12.00 3a 

      

13.00 - 13.40 5a   13.00 - 13.45 7a 

13.40 - 14.20 4a   14.15 - 15.00 7b 

14.20 - 15.00 3a     

Marca 

 
 


