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Kersthappening

Uitnodiging Kersthappening
Op vrijdag 21 december 2018
van 15.00 uur tot 17.00 uur
U kan hier terecht voor
een natje en een droogje.
&
Prachtige kerstwerkjes van onze kinderen
aangeboden aan zéér democratische prijzen.

Tot op de kersthappening!

Goed gemutst
Dank je wel aan alle breiende mama's, papa’s, oma's, opa’s, juffen en meesters. We verzamelden ruim
100 mutsjes voor de actie van Welzijnszorg. Misschien ziet u in de maand januari onze mutsjes op een
flesje smoothie staan in de supermarkt.

Warmste Week
Even ter herinnering: op vrijdag 14 december zullen onze kleuters en kinderen van de lagere school
hun beste beentje voorzetten tijdens de Warmste Week. Wie het sponsorgeld nog niet binnenbracht,
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kan dit doen tot en met woensdag 12 december. Alvast een dikke proficiat aan alle lopers en een dank
je wel aan de sponsors!

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Na de drukke Sintperiode gaan we het gezellig maken in onze klas. We zetten samen de
kerstboom, versieren deze en genieten van de rustige sfeer die Kerstmis met zich meebrengt.
* Berenklas: Volgende week komt stagiaire juf Ine weer in onze klas. Ze komt een hele week met ons
werken en spelen. We gaan heel veel te weten komen over licht en donker en vooral veel
experimenteren, we kijken ernaar uit!
* Vosjesklas: We keken samen uit naar de komst van Sinterklaas op onze school. Wat een spannende
tijd. Bedankt aan de Sint voor het nieuwe speelgoed. We kregen een speelmat met autootjes, diertjes
om in elkaar te steken en een heleboel Smartmax. De laatste twee weken van dit trimester tellen we af
naar Kerstmis. We maken het samen extra gezellig in onze klas.
* Muizen- & eendjesklas: De Sint is ondertussen terug naar Spanje en dus maken wij ons klaar voor het
volgende feest. In de straten hangen de lichtjes al en in sommige huizen duiken de eerste kerstbomen
ook op. Hoog tijd om onze klas ook te versieren! Woensdag 12 december is het weer spelletjesvoormiddag.
In de Muizenklas zal juf Shanty volgende week stage komen doen. Wij kijken er alvast enorm naar uit!
* Kikker- & Varkentjesklas: Sint heeft zijn boot al weer gekeerd. Wij genieten na van het leuke bezoek
en de mooie cadeautjes. Nu kijken we samen uit naar Kerstmis. Stilstaan bij wat mooi en goed is en hoe
we net als Jezus, zelf ook een lichtje voor elkaar kunnen zijn. We gaan het kerstverhaal brengen voor de
hele kleuterschool, dus dat vraagt nog wat voorbereiding. Verder knutselen we mooie dingen voor de
kersthappening en oefenen we onze nieuwjaarsbrief om onze wensen voor het nieuwe jaar kracht bij te
zetten.

Lagere school
* 1ste leerjaar: Op dinsdag 18 december verzorgen wij de kerstviering in de Pinksterkerk. U wordt hier
alvast van harte op uitgenodigd. De viering begint om 10.15 uur. Het zou fijn zijn als de kinderen als
herder of schaap kunnen deelnemen aan de viering. Hebt u thuis een outfit die past bij een
herder/schaap (hoed, oude pet, wandelstok, ruiten hemd, lang 'kleed', ...), mag u dit ten laatste
meegeven op maandag 17 december.

Agenda
* 10 december 2018: Geen avondstudie – PV
* 11 december 2018: Zwemmen 3de lj.
* 14 december 2018: Gekke-sokken-run
* 18 december 2018: Zwemmen 4de lj. // Kerstviering Pinksterkerk 1ste lj. om 10.15 uur
* 20 december 2018: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 21 december 2018: Kersthappening

