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speciale
Kersteditie
donderdag 14 december 2017

Beste ouders,
Voor u ligt een speciale editie van de wekelijkse nieuwsbrief. Hierin wat datums en andere zaken
die belangrijk zijn om de laatste schoolweek van 2017 tot een gezellige, mooie week te maken…
Afgelopen maandag is de school in kerstsfeer gebracht door onze AC-mensen. Heel erg bedankt
hiervoor!
•

Kerstkaarten

Net als vorig jaar stellen we u weer in de gelegenheid om kerstkaarten bij ons te bestellen die door
uw eigen kind(eren) gemaakt zijn.
Bij de ingang van de onderbouw/peuters hangen vrijdag 15, maandag 18 en dinsdag 19 december
alle door de kinderen gemaakte afbeeldingen. Deze kunnen voor u door ons op rood of groen papier
worden gekopieerd in een door u gewenst aantal. U krijgt er van ons de enveloppen bij.
Een kaart kost bij ons € 0,25
Afhalen en betalen kunt u de kaarten op de kerstmarkt (dinsdag 19 december) of woensdag 20
december, gewoon op school.
De netto-opbrengst gaat in de kas voor het Jubileumfeest in april.
•

dinsdag 19 december

Op dinsdag 19 december a.s. is er de Kerstmarkt. Vanaf 17.00 – 19.00 uur is de school een heuse
kerstmarkt, waar van alles te koop zal zijn, maar waar ook een aantal workshops beschikbaar is.
Ook zijn er hapjes en drankjes.
We werken dit jaar met een STRIPPENKAART – tien strippen voor € 5,- . Alles op de kerstmarkt
kost een aantal strippen. Op de markt zelf zullen overzichtjes aanwezig zijn van de strippenprijs.
Voordeel van de kaart is dat er niet meer overal kleingeld nodig is.
Ook de workshops kunnen worden gevolgd op kosten van een paar strippen.
De netto-opbrengst van de kerstmarkt gaat in de spaarpot voor het Jubileumfeest, en komt volledig
ten goede aan onze leerlingen.
•

donderdag 21 december - overdag

is het weer zover: we gaan met elkaar de gerechten koken voor het kerstdiner.
De kinderen horen van ons hoe de kookgroepjes zullen worden ingedeeld en wat zij met hun
groepje gaan maken. Zij krijgen daar komende week een overzichtje van.
Elke klas heeft ernstig behoefte aan twee helpende ouders! Je hoeft echt geen keukenprins of –
prinses te zijn – er zijn eenvoudige recepten beschikbaar. Bovendien: de kinderen moeten eigenlijk
‘het werk’ doen ….
Alle koks en kokkinnen moeten voor zichzelf een aardappelschilmesje en een snijplankje
meenemen (voorzien van naam). Verder is een schort handig.
Er wordt gekookt tot 12.00 uur.
Daarna is de school uit, zodat een ieder zich kan voorbereiden op het feest ’s avonds …

Omdat de oven-capaciteit in de school wat klein is, zijn we nog op zoek naar ouders die donderdag
om 12.00 uur een bakplaat(je) mee willen nemen naar huis, om daar misschien nog wat af te
bakken.
Meldt u zich alstublieft even bij de leerkrachten of bij Helmi.
P.S.: Denk er even aan: neem alvast ’s ochtends je eigen bord + bestek en beker mee, ook in
een plastic tasje !! Deze gaan ‘vies’ weer mee terug in het plastic tasje (dit i.v.m. de warm water
capaciteit op school)

•

donderdag 21 december - ’s avonds

Om 17.30 uur worden alle kinderen dan weer op school verwacht met hun ouders voor het
bijwonen van de diverse Kerstoptredens. We wachten nog even op de bevestiging of wij gebruik
mogen maken van de sportzaal van de Zeevaartschool (het gebouw naast onze school). Anders
wordt het toch onze eigen speelzaal. U hoort dit tijdig van ons.
(Let op: schoenen gaan uit voor het betreden van de sportzaal …)

Elk jaar is er een probleem met het parkeren tijdens de kerstvoorstelling. De buurt is niet heel blij
met alle auto’s die geparkeerd zullen worden.
We hopen dat u hier enigszins rekening mee kunt houden, bijvoorbeeld door op de fiets te komen
..(?)..
Daarna gaan wij met de kinderen aanzitten aan het Kerstdiner.
Om 19.30 uur kunnen alle kinderen weer worden opgehaald.
Nog één huishoudelijke mededeling;
•

Vrijdag 22 december is het een spelletjesochtend, maar helpen opruimen mag natuurlijk
ook …
De school is ook dan om 12.00 uit!!

Wij gaan er met elkaar een, weliswaar drukke, maar vooral gezellige laatste schoolweek van
dit kalenderjaar van maken!
Vragen? Kom gerust …
het team van
Montessorischool De Wegwijzer
Nog even dit:
Door de kleine brand in De Sprong vervallen de gymlessen in die sportzaal voor de rest van 2017.
De gemeente doet haar uiterste best om de zaal in januari weer gebruiksklaar te hebben.

