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Berichtje namens de Activiteiten Commissie (AC)
Morgen, woensdag 29 november kunnen we nog wel wat ouders gebruiken bij onze Pietendag. Vind u het
leuk om deze ochtend mee te beleven? Van 8.30-12.15 uur hebben wij diverse activiteiten en mag u
helpen.
Mocht u slechts een deel van de ochtend kunnen helpen, geef dit aan bij de leerkracht, of stuur een
mailtje naar Helmi. De kinderen (en wij) zijn echt blij met uw hulp!
Vandaag worden er heerlijk geurende pepernoten gebakken op school door alle kinderen. Deze zijn
morgen tijdens de Pietendag verkrijgbaar in het Pietenrestaurant.
En dan is het kerst!
Het lijkt nog heel ver weg, maar over een paar weken is het al kerst! Alvast wat agenda-puntjes:
De kerstmarkt staat gepland op dinsdag 19 december vanaf 17.00 uur. Verdere informatie volgt nog!
De kerstvoorstelling wordt uitgevoerd op donderdag 21 december, ook aan het einde van de dag.
De plannen zijn om de voorstelling in de gymzaal van de Zeevaartschool te houden en dat betekent dat wij
sjouw-hulp nodig hebben. Zowel om klaar te zetten als om op te ruimen. Het klaarzetten hopen wij deze
dag gelijk na schooltijd te doen, dus om 12.00 uur. Mogelijk lukt dit iets eerder op de dag, wordt
vervolgd.
Het opruimen gebeurt gelijk zodra wij de gymzaal verlaten en de kinderen aanschuiven bij hun kerstdiner.
Voor zowel het klaarzetten als het opruimen zijn zeker 6 paar ouderhanden nodig. Geeft u alstublieft zo
snel mogelijk aan dat u hierbij wilt helpen.
Dit mag via de leerkrachten, maar ook via een antwoordmail op de nieuwsbrief naar Helmi.
Agenda
Allen
Allen
Allen
Allen + AC
Allen
Allen

woensdag 29 november
dinsdag 5 decmber
woensdag 6 december
maandag 11 december
Dinsdag 19 december
Donderdag 21 december

Pietendag
Sinterklaasfeest (school om 12.00 uur uit!)
Een uurtje later naar school …
School versieren Kerst
Kerstmarkt
Kerstkoken en Kerstviering (kinderen om
12.00 uur uit!)

