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Kerstdiner van 17.00 tot 19.00 uur met lampionnentocht (18.10 uur)
Kerstvakantie

Kerst
Morgen vindt de kerstviering op school plaats. Om 17.00 uur beginnen we met een diner. Wat zien de menukaarten er al lekker uit!
Kunt u ervoor zorgen dat uw kind morgenvroeg een bord, beker en
bestek meeneemt?? Dat eet wat makkelijker…… (graag meenemen
in een plastic tas).
Om 18.10 uur starten we met de lampionnenoptocht. We starten
vanuit school, kleuteringang, en gaan de Basstraat in. Vervolgens
lopen we naar de Harmoniestraat, daar gaan we richting de
Baritonstraat. Vanuit daar gaan we via het parkje naar de
Moeraseik. Na de Moeraseik gaan we het Cornetpad in.
Vanuit hier gaan we weer richting school.
Aan veiligheid is zeker gedacht! De kinderen van groep 7 en 8 lopen
gezamenlijk met een kleuter aan de hand voorop, daarna volgen de
peuters met hun ouders, de groepen 3 t/m 6 sluiten de rij. Ouders
van de werkgroep lopen ook mee met veiligheidshesjes aan en zij
zorgen voor veilige oversteekplekken. We hopen op veel toeschouwers langs de route!
Om 19.00 uur sluiten we de viering af in de klassen. We verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) op te
halen in de klas.

Herhaalde oproep tekenlessen meneer Marvin
Jongens en meisjes,
Op 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari kun je leren hoe kunstenaars te werk gaan.
5 weken lang kun je kunstlessen van meneer Marvin en de kunstenaar Aart van der Aart ( Kunstkwartier ) volgen. Op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur
Iedere week wordt er een andere kunstenaar behandeld en werk je met andere materialen.
Wil je deze lessen volgen, geef je dan op bij juf Erica in groep 4.
Voor deze lessen samen betaal je 5 euro voor de te gebruiken materialen. Deze kunnen bij opgave
meteen bij juf Erica betaald worden.
Zit jij in groep 4 t/m 8 en wil jij meedoen met de kunstlessen na schooltijd?
Geef je dan snel op, er is maar plek voor 40 kinderen. We selecteren op datum van aanmelding.
Tot snel! Groetjes meneer Marvin

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Groepen 1/2
De leerkrachten van de kleutergroepen hebben de afgelopen periode een aantal prachtige materialen
voor de kleutergroepen mogen aanschaffen. Hier zijn we ontzettend blij mee!
De meeste nieuwe spullen zijn nu binnen.
Een aantal materialen moet nog wel in elkaar worden gezet. Onze conciërge Rob krijgt het op het moment niet helemaal alleen voor elkaar omdat er zoveel tegelijk binnenkomt. Daarom zouden we graag
een beroep op u willen doen. Het is niet heel ingewikkeld of tijdrovend maar wel leuk om te doen!
Wanneer u ons hierbij zou willen helpen, kunt u aan de leerkracht van uw kind vragen of zij een klusje
voor u heeft.
Juf Janine en juf Susanne zijn nog op zoek naar iemand die een matrasje en dekentje voor in het wagentje van de pop te zou willen naaien.
We zouden hier erg mee geholpen zijn! Alvast bedankt!
Groepen 4
De laatste loodjes van dit jaar!
Vanmiddag maakten we mooie kerststukjes.
Dikke dankjewel voor de hulpouders!
Voor morgen staat de toets van de tafel van 2 op de planning.
Ook gaat er weer een aantal kinderen mee naar de Moeraseik.
We hebben extra kerststukjes gemaakt voor de bewoners.
Samen met de bejaarden gaan we nog een kleinigheidje knutselen.
Dat wordt vast weer heel gezellig
Fijne feestdagen voor iedereen!
Een mooi begin van 2019!
En een fijne vakantie!
Tot gauw!
Groepen 6
Afgelopen maandag hebben de leerlingen de toets van Blink Geschiedenis gemaakt. In de klas zijn we
inmiddels gestart met blok 2 van Natuurkunde. De samenvatting en de toets hiervan zullen pas in de
tweede week na de kerstvakantie worden meegegeven. Afgelopen donderdag hebben we samen met
de andere groepen aan de Harmoniestraat aan onze lampionnen gewerkt voor de lampionnenoptocht.
Wat hebben de kinderen hier samen hard aan gewerkt en wat zijn de lampionnen mooi geworden. Nog
een paar dagen en dan start de kerstvakantie. Namens alle juffen van groep 6 wensen wij jullie een
hele fijne vakantie en een fijn oud en nieuw. We zien jullie graag gezond en wel weer terug op
maandag 7 januari!
Groepen 7
De laatste schoolweek van 2018 is aangebroken. Een sfeervolle week met fijne kerstactiviteiten, ook
een week waarin we er nog even flink tegenaan gaan om een aantal thema’s af te sluiten. Zo hebben
we deze week nog een reken- en aardrijkskundetoets en nemen we op dinsdag en donderdag de cito
woordenschat af.
Woensdagavond vieren we samen dat het bijna kerstvakantie is met een heerlijk zelfgemaakt diner op
school. We hopen uiteraard dat ook de kinderen zelf thuis mee helpen om een lekker hapje voor het
kerstdiner te bereiden. Na afloop sluiten we de avond gezellig met de hele school af door gezamenlijk
de lampionnentocht te lopen. We willen iedereen namens de groepen 7 alvast een hele fijne vakantie
wensen, fijne feestdagen en uiteraard de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

