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Kerstfeest met de wijk
We starten dit jaar met een lichtjesoptocht vanuit de wijk.
Om 17.20 uur gaan we verzamelen voor de optocht op de kop van de
ijsbaan. We lopen met de ontvangen kerstmuts op.
Om 17.30 uur vertrekken we met de lichtjesoptocht, richting de school.
Onderweg kunt u eventueel nog samen met uw kind(eren) aansluiten.
De plattegrond met de route is aan de nieuwsbrief gevoegd.
We zullen rond 18.00 uur bij school aan te komen. We hebben een
speciale gast uitgenodigd om de kerstmarkt te openen (iemand die
door ‘doorzetten’ zijn droom heeft waargemaakt).

Daarna kunt u uw kind in de klas brengen. Groep 1 en 2 gaan door de
voordeur, groep 3 door hun eigen deur en 4
t/m 8 door de achterdeur.
We eten dit jaar ook weer op school. Het is de
bedoeling dat elk kind een hapje meeneemt
voor zijn/haar eigen klas. Bij groep 1/2a,
1/2b, groep 3 en groep 4 kunt u zelf iets
invullen. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8
is er een briefje meegegeven.
Terwijl de kinderen lekker aan het eten zijn,
is er op het schoolplein een kerstmarkt met
leuke kraampjes, wat te eten en te drinken en
muziek. Zo kunt u gezellig op uw kind(eren) wachten.
Om ongeveer 19.15 uur zullen de schooldeuren weer open gaan en
kunt u uw kind(eren) van groep 4 t/m 8 ophalen in de klas.
Vanaf 19.30 uur kunnen de kinderen van groep 1/2a, 1/2 b en groep 3
worden opgehaald in de klas. U kunt dan nog samen met u kind(eren)
genieten van de kerstmarkt waar ook een gratis kinderloterij zal zijn.
Samen gaan we voor een gezellig feest!

Denkt u eraan om uw bord of schaal donderdag weer mee naar huis te
nemen?
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Wat gebeurt er op de
J.P. Waale?
 18 dec. Schoolschaatsen 5/6
 19 dec. Kerstfeest met
de wijk
 Vrijdag 21 dec. start
om 12.00 uur de Kerstvakantie
 7 jan. Studiedag
(kinderen vrij!)
 16 jan. Start derde periode talenten uur
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Bibliotheekaanzet onderzoekt...
De BibliotheekAanZet onderzoekt of er behoefte is aan taal ondersteuning voor ouders.
We horen graag of u moeite heeft met zaken als:
-

Het goed lezen van brieven van school?

-

Het helpen met het huiswerk van uw kind?

-

Het werken op de computer?

-

Het voorlezen aan uw kind?

-

Het praten met andere ouders of met school?

-

Het schrijven van e-mails/ brieven?

-

Andere taal ondersteuning?

Op school komt een grote gele poster te hangen. Hier kunt u uw vragen of ideeën opschrijven.
Ook kunt u dit laten weten aan de school. Of u kunt ons e-mailen: NTak@debibliotheekAanZet.nl
Nicole Tak & Fatima Malaab, BibliotheekAanZet Gorinchem

Start derde periode talenten uur
Afgelopen periode hebben de kinderen bij iTalent gekookt, geprogrammeerd, gedanst en
gefotografeerd. Graag bedanken wij de moeders van Siem en Sven voor hun hulp! Voor de
komende periode hebben zich nieuwe ouders aangemeld. Hier zijn wij erg blij mee. Tussen de kerst en
voorjaarsvakantie gaan we op school aan de slag
met onder andere steen bewerken, techniek proefjes
en kunst & Matisse. Heeft u ook interesse om te helpen? Laat dit weten aan de leerkracht van uw kind.

Studiedag maandag 7 januari
Maandag 7 januari, aansluitend aan de kerstvakantie, hebben de
leerlingen nog een extra dag vrij.
Ons team heeft dan een studiedag.

Plat tegrond route lichtjestocht

Start:
Kop van de ijsbaan
Loevesteinlaan
Jan van der Heijdenstraat
ABC straat
Hendrik Verschuringstraat
Jacob van Ulftstraat
Kamphuijzenstraat
Hugo de Grootstraat
Hugo de Grootplein
Herman de ruyterstraat
Einde

Aanbod Jeugdatelier

