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OP naar de kerst...
We gaan met z’n allen gezellig op weg naar de Kerst. De school is samen met
ouders in die fijne kerstsfeer gedompeld. Het ziet er allemaal weer piekfijn uit!
Natuurlijk gaan we dit feest uitgebreid vieren op school. En dat gaan we doen
op woensdag 21 december.
Alle kinderen hebben een briefje meegekregen met het verzoek aan de ouders om een hapje te maken.
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Even praktisch voor de hapjes:


De hapjes voor de onderbouwgroepen kunnen vanaf 11.30 uur naar
de eigen klas gebracht worden.



Voor de bovenbouw geldt dit vanaf 12.30 uur.



Plak a.u.b. een naamsticker op het bord/schaal! Dat vergroot de kans
dat het bij de goede eigenaar terug komt.



Graag aangeven als er varkensvlees in het gerecht zit!

Graag op dinsdag 20 december aan de kinderen een plastic tas met: bord,
beker en bestek meegeven!
Het programma van het kerstfeest op school:
17.15 uur Ontvangst in de eigen klas
17.30 uur Aanvang Kerstdiner
18.45 uur Lampionnenoptocht (kom gezellig langs de route staan)
19.00 uur Aankomst op de Kerstmarkt Van Hoorneplein + optreden
19.15 uur Afsluiting.
Graag even afmelden bij de leerkracht als je met je ouders de Kerstmarkt op gaat!

Wat gebeurt er
op de J.P.Waale?
 14 & 21 dec. dramalessen gr.7/8 op
Omnia College
 20 dec. schoolschaatsen gr.5/6
 20 dec. kerstbakjes
maken
 Vrijdag 23 dec. om
12.00 uur start
Kerstvakantie!
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Schoolschaatsen gr.5/6
Op dinsdag

20 december gaat gr.5/6 naar de ijsbaan in de stad.

Gezien het tijdstip waarop wij zijn uitgenodigd, zullen we op school overblijven! Dus...
12.00—12.45 uur = overblijven op school (neem lunchpakket mee!)
12.45 uur = lopen naar de stad
13.00—14.00 uur = schaatsen
14.00 –14.45 uur = bezoek museum
Na afloop lopen we met elkaar weer terug naar school. Het kan zijn dat de kinderen iets later terug zijn.
Wilt u zorgen voor warme kleding?! Let ook goed op het weerbericht voor nattigheid (regenjas).
De kinderen moeten ook handschoenen of wanten aan! Alle kinderen krijgen een valhelm op (met voor
iedereen een schoon netje erin). Wie zelf een ski– of fietshelm heeft, mag deze uiteraard meenemen.
Als uw kind zelf schaatsen heeft, deze graag meenemen (géén noren!) Dit i.v.m. het beperkt aantal uit te lenen schaatsen.

Kerstbakjes maken
We gaan met alle kinderen van de school gezellig kerstbakjes maken.
De Ouderraad heeft al gezorgd voor mooie kerstspulletjes om er een waar kunstwerkje van te maken.
De kerstbakjes zullen op de kerstmarkt op het
Van Hoorneplein te koop aangeboden worden.

Wilt u het kerststukje van uw eigen kind kopen
(voor 2 euro), dan kan dit dinsdagmiddag van
15.15-15.30 uur.

Gezocht voor de kerst….
Wij zijn op zoek naar Kerstspullen voor in de kerstbomen in onze algemene ruimtes.
Heeft iemand misschien nog wat mooie versierselen voor ons liggen om de school in
die supergezellige kerstsfeer te krijgen? Wij denken aan lichtjes, ballen en slingers.
Daarnaast komt er vanuit de J.P.Waale een kraam op de Kerstmarkt op het
Van Hoorneplein te staan. Wij zijn op zoek naar (groot)ouders die in deze kraam
willen staan. Met voldoende ouders, kunnen we een roostertje maken, zodat iedereen er bij toerbeurt kan staan. Geef je op via Facebook, mail of via de leerkracht.

