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Algemeen
Met elkaar hebben we de laatste weken toegeleefd
naar het kerstfeest. Iedere week kwam er in de
adventsperiode een lichtje bij.
Vanavond lopen we als het ware langs het
kerstverhaal dat door groep 7/8 wordt uitgebeeld.
Morgenochtend verwachten we alle kinderen van 9.30
tot 12.00 u op school. Er wordt in de klassen nog een
keer aandacht besteed aan het kerstverhaal en alle
kinderen krijgen een cadeau mee naar huis.
Daarna mogen we genieten van twee weken
kerstvakantie. Op 8 januari zien we u en al onze
leerlingen graag weer op school.
Kanjer groep 6
Inkleuren? Een makkie? Groep 6 durfde het samen
aan!!
Stel je voor: …………
- je krijgt een puzzelstuk
- je maakt afspraken over de kleuren die je denkt te
gaan gebruiken
- je kijkt tevens naar de kleuren van het ernaast
gelegen stuk
- je houdt steeds rekening met het grote geheel
- je gebruikt de goede techniek
Dan……. mag je trots zijn op het resultaat.

Jumbo spaaractie

Meester Peter heeft van Jumbo Zevenbergen een
waardebon van €135,61 in ontvangst genomen.
We zullen er leuk materiaal voor de leerlingen voor
kiezen. Bedankt voor het sparen!
luizencontrole
De luizencontroles die op de kalender staan
aangekondigd, zullen voortaan op de maandagen na
de vakanties gehouden worden.
Zo proberen we de periode dat luizen zich na een
vakantie mogelijk kunnen verspreiden korter te
maken.
Noteert u het op de kalender?
Agenda
Do 21 dec
Vr 22 dec
Vr 22 dec
Ma 25 dec
Di 26 dec
Zo 31 dec
Ma 1 jan
Ma 8 jan

19 u kerstviering
om 9.30 u naar school
12 u start kerstvakantie
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
oudejaarsdag
nieuwjaarsdag
weer naar school en luizencontrole

Met vriendelijke groet,
Lizeth Vellekoop
Directeur
Wij wensen u mooie kerstdagen
en alle goeds voor 2018!
Bedankt!
We bedanken de OC, meneer De Zeeuw, meneer
Ardon en alle andere hulpouders voor hun enorme
inzet voor de voorbereiding van de kerstviering!
Het is steeds weer veel werk.
We zijn er blij mee!
Bijlage
Alle kerken in Zevenbergen nodigen u uit om mee te
gaan met de kerstwandeling
“ONDERWEG NAAR HET LICHT!!”
Iedereen is welkom!
De uitnodiging heeft u in een eerdere mail ontvangen.

