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WEEKBULLETIN

Programma kerstfeest
Donderdag 20 december staat de school in het teken van
het kerstdiner. ’s Morgens vanaf 9:00 uur gaan alle
kinderen het eten klaarmaken met behulp van ouders en
leerkrachten. Sommige kinderen hebben daarvoor een
snijplank nodig. Zoveel hebben wij er op school uiteraard
niet. Dus als je bij het groente of fruit snijden of bij de kaas
en worst snijden ingedeeld bent, zorg dat je een snijplank
bij je hebt, voorzien van je naam. Als alles klaar is zorgen
we er samen voor dat de tafels gezellig gedekt zijn voor het
kerstdiner ’s avonds.
’s Middags is iedereen vrij.
Om 17:00 uur kom je allemaal weer naar school. Je jas mag
je aanhouden want als iedereen er is wandelen we per klas
naar de kerk. Zorg dat je op tijd op school bent, vanaf
16:45 uur zijn de deuren open. Het zou leuk zijn dat als wij
met de kinderen door Aarle-Rixtel lopen er een haag van
ouders verspreid langs de weg staan.
In de kerk zijn ouders ook welkom, zij mogen achter in de
kerk of in de zijbeuken plaats nemen. Meneer Claassen
leest een kerstverhaal voor en tussendoor zingen we met
z’n allen liedjes.
Na afloop van de viering lopen we weer terug naar school
om gezellig samen het eten op te eten wat de kinderen ‘s
morgens voor elkaar gemaakt hebben. We hebben ook dit
jaar de oudere buren van de Broekelingstraat uitgenodigd,
dat wordt extra gezellig. Bij ons is de herberg dus niet vol.
De school is om 19:00 uur uit. De kleuters en groep 3
moeten in de klas opgehaald worden zodat er geen
schaapjes verloren raken. Alle andere kinderen wandelen
zelf naar de poort.

Donderdagochtend 20 december vinden er tal van
voorbereidingen plaats voor het kerstfeest ’s avonds. Dit
lukt niet zonder hulp van ouders, dus áls u ’s morgens van
8:45 tot ca 10:30 u een gaatje in uw agenda heeft voor ons
zouden wij daar erg blij mee zijn. U hoeft hiervoor niet op
Masterchef of Heel Holland bakt-niveau te kunnen
functioneren, dus laat dat u er niet van weerhouden. U
kunt zich aanmelden bij juffrouw Hetty
hetty.peeters@eenbes.nl. Indien mogelijk plaatsen wij
zoveel mogelijk ouders bij hun eigen kind.

MR-vergadering gaat niet door.
Morgenavond gaat de MR vergadering niet door i.v.m.
ziekte. De volgende vergadering is op 29 januari 2019.

Inloopspreekuur logopedie
Bibi van der Heyden is op 14 dec. Aanwezig op school voor
een inloopspreekuur tussen 8.30-9.00 uur. U kunt bij haar
terecht voor vragen.

Bovenbouw vrij
Vrijdagmiddag 21 december start voor iedereen om 12:15
uur de kerstvakantie. Dat betekent dat de bovenbouw een
middagje extra vakantie heeft.

Jarigen
13 dec.
14 dec.

Ouderhulp kerstfeest (herhaalde oproep)
We zijn er nog niet, we komen nog handen te kort. Dus als
u kunt, heel graag een reactie naar juffrouw Hetty.
hetty.peeters@eenbes.nl
Hierbij herhalen we daarom het bericht dat vorige week in
het bulletin stond. Dan heeft u alle informatie op een rijtje.

17 dec.
19 dec.

Lieke Hermens
Maud Brommert
Yosan Muluberhan Weldeab
Julan Groenen
Thieu van Asten
Elmie van Loo

