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Woensdag 19 december 2018

WEEKBULLETIN

Programma kerstfeest (herhaald bericht)

Kerstvakantie

Morgen 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
16:445 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 heeft. 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.

Morgenmiddag start voor iedereen om 12:15 uur de
kerstvakantie. Wij wensen jullie een heerlijke tijd toe,
Twee weken zonder stress ’s morgens omdat je gewassen
en gestreken om 8:45 uur op school moet zijn. Twee
weken doen waar je zelf zin in hebt. Alhoewel? Daar zal
niet iedereen in mee gaan. Hoewel de voorspellingen
anders zijn zou sneeuw of
ijspret natuurlijk ook fijn
zijn. Hoe dan ook, geniet
ervan en we geven jullie in
2019 graag 2 high fives
(dus voorzichtig met
vuurwerk!).

Luizencontrole
Feestelijke kapsels hoeven woensdag 9 januari niet. Dan
worden namelijk alle bollen weer gecontroleerd op
aanwezigheid van luizen of neten.

Jarigen
22 dec.
23 dec.

24 dec.
26 dec.
30 dec.
2 jan.
3 jan.
4 jan.
7 jan.
9 jan.

Teun van Bree
Ties Klomp
Tibbe Wildenberg
Saar Raijmakers
Merijn Boons
Marit Raaijmakers
juffrouw Anke
Loes van Hoof
Kim van Rixtel
Chelsey Verbakel
Lars van de Weijer
Arwen Haans
Lisa van Rooij

