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Sinterklaas
Wat een feest! In afwachting van de Sint werden er liedjes gezongen.
De Sint werd op het schoolplein ontvangen door alle ouders en
kinderen, maar wat een pech, Sinterklaas was alleen. Even later
hoorden we de sirene van een politieauto. De Pieten waren door de
politie gearresteerd, omdat ze bij de speelgoedwinkel cadeautjes
wilden kopen met “nep” geld. Gelukkig vond de agente een boete van
veel pepernoten voldoende. Daarna kon het feest beginnen. In de
speelzaal voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. De leerlingen
van de overige klassen hadden hun eigen Sinterklaasfeest in de klas.
De school was weer prachtig versierd door de oudervereniging. Direct
na het Sinterklaasfeest hebben zij de school in Kerstsfeer gebracht.
Wat ziet het er weer fantastisch uit. Jammer genoeg dit jaar geen
boom op het schoolplein in verband met brandstichting en
vandalisme, maar wel een prachtige grote boom in de speelzaal.

Bureau Halt
De leerlingen van groep 8 hebben van Bureau Halt
voorlichting gehad over vuurwerk. In de klas weten de
leerlingen heel goed aan te geven hoe je met vuurwerk moet
omgaan en wat er erg gevaarlijk is. Hopelijk passen ze alles
wat ze hebben gehoord en geleerd op Oudjaarsavond toe.

Ouderavond voor groep 4 en 4/5.
Op woensdag 14 december organiseren we een ouderavond op school. Wij willen u graag
informeren over de recente aanpassingen in het beleid. De bijeenkomst begint om 20.00 uur
(einde ongeveer 21.00 uur). Omdat wij belangrijke zaken met u willen bespreken, hopen wij
op een grote opkomst.

Kerstfeest op de Horizon
De ouderraad heeft ná de Sint in korte tijd de school van de Sintsfeer in de Kerstsfeer
omgetoverd. Dat is geweldig geslaagd. Ouders, hartelijk dank hiervoor.
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In déze flits alle informatie die u nodig heeft voor de kerstviering.















De kerstviering start donderdag 22 december om 18:00 uur. De deuren van de kerk zijn
vanaf 17:30 uur open. Vanaf 17:45 uur is er een samenzang.
Alle leerlingen gaan naar hun eigen klas en gaan met de leerkracht naar de kerk. Dús,
om 17:45 uur in de klas zijn.
De kerstviering is alleen voor de ouders van de kinderen. Er is onvoldoende plaats in de
kerk om meer mensen toe te laten.
In de kerk is er ook dit jaar een collecte. De opbrengst hiervan is voor een goed doel.
Ná het kerstspel gaan de kinderen als laatste de kerk uit, begeleid door de Kerstman.
De ouders vormen een haag van lichtjes richting school. Neemt u een lantaarn, lampion,
lichtstaaf of iets dergelijks mee? Ieder jaar is dit een mooi onderdeel, dat door de
kinderen erg gewaardeerd wordt.
Eenmaal in school hebben de kinderen hun kerstmaaltijd tot ongeveer 19:30 uur. Hoe
dat voor úw kind in de klas geregeld is, leest u op de klassenpagina op SchouderCom.
Terwijl de kinderen eten in de klassen bent u van harte uitgenodigd op ons "Plein de
Noël". Gezellige muziek en tegen een kleine vergoeding kunt u ook koffie of thee,
erwtensoep, een broodje en glühwein nuttigen. De opbrengst gaat naar het initiatief van
de Oudervereniging: Warmte dichtbij. U vraagt zich misschien af: wat is dat dan?
Warmte dichtbij is een fonds dat geld apart zet voor ouders van leerlingen die door
financiële problemen niet in staat zijn om bijvoorbeeld het schoolreisje te betalen. In
overleg met de ouders en de directie wordt er gekeken of men hiervoor in aanmerking
komt. Momenteel is er in het fonds vrijwel geen geld meer. De eventuele winst van het
eten en de glühwein, die u op de Kerstmarkt kunt kopen, gaat naar het fonds Warmte
dichtbij. Daarnaast kunt u een extra donatie doen.
Snert met stokbrood €1,Gluhwein €1,Koffie, thee en cake €0,50
Wilt u het geld zo gepast mogelijk meenemen?

Na het eten (rondom 19:30 uur) zoeken de kinderen u buiten op het schoolplein weer op. De
kinderen uit de kleutergroepen worden opgehaald in de klas.

Vrijwilligers schoolbieb gezocht
Voor onze schoolbibliotheek zijn wij nog op zoek naar extra vrijwilligers die op de donderdag
ochtend willen helpen. Dit mogen vaders, moeders, ooms, tantes, opa’s of oma’s zijn, we
kunnen alle hulp gebruiken.
Heeft u interesse of kent u iemand die ons wil helpen, dan kunt u zich aanmelden bij juf
Larissa.

