Nieuwsbrief
08-12-2017
Schooljaar 2017/2018 nr. 8

Belangrijke data:
12 december: staking leerkrachten, kinderen vrij
22 december: kinderen om 12.00 uur vrij

Kerstviering
De Sint is weer terug naar Spanje en op dit moment zijn de voorbereidingen voor de kerstviering
alweer in volle gang. Het kerstprogramma van dit jaar ziet er als volgt uit:
Woensdag 20-12-2017 gaan alle kinderen een kerststukje maken.
Wij vragen u uw kind(eren) daarvoor een boterkuipje (omwikkeld met aluminiumfolie) en wat
kerstversieringen mee te geven.
Donderdag 21-12-2017 is de kerstviering als volgt:
17.30 uur
De kinderen verzamelen op school in de eigen klas. Daar eten we gezamenlijk een
kopje soep en daarna lopen we in groepjes de herdertjestocht. (De kinderen mogen natuurlijk
verkleed als herder op school komen)
18.45 uur
Alle ouders zijn welkom om samen met ons naar het laatste stukje van het
kerstverhaal te luisteren op het schoolplein (bij slecht weer in de aula)
19.00 uur

Einde kerstviering.

Kindvriendelijke mis & knutselen
Beste Ouders,
Op 24 december is er een kindvriendelijke mis om 18 uur in de kerk.
Omdat we het dit jaar anders willen aanpakken gaan we met de kinderen op vrijdag 15 december
knutselen.
Wij gaan een Herder of Engel van hout maken. Alle materialen worden door ons Ans van Erp, Yvon van
Haren en Patricia van Beuningen geregeld.
Dit is Bij Ruud en Yvon van Haren.
Groep 1 t/m 5: 14.00 tot 15.30 uur
Groep VI t/m …. : 16.00 tot 17.30 uur.

Als je zin hebt om mee te gaan knutselen ben je van harte welkom maar geef je eerst even op via:
theoenpatricia@upcmail.nl of 06-22222898 voor 13 december.
De Engel of de herder worden pas na de viering op 24 december mee naar huis gegeven.
Groetjes van ons alle drie.

Vooraankondiging Jeugdhonk
5 januari 2018: Nieuwjaarsborrel met een gezellige avond samen met Werkgroep ouderen. Verdere
informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Nieuws
Foto’s 5 december:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Foto/5_december

Groep 1-2:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Leeskring_Stella_gr_2
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Lekker_verkleden_als_Pietjes_en_Sintjes
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Lekker_dansen__
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_1-2/Pepernoten_bakken

Groep 3-4-5:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Dansjes_in_de_klas
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_3-4-5/Pepernootjes

Groep 6-7-8:
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Pepernoten_bakken
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Chocoladeletters
http://www.bsroncalli.nl/Nieuws/Groep_6-7-8/Kindergemeenteraad

