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Ouders bedankt!
De decembermaand bestond uit veel geslaagde
activiteiten en een fantastisch versierde school.
Het begon al eind november toen ouders op
zondagmorgen de school in sint- stijl hebben
gebracht. En op 7 december waren er weer
ouders paraat om een kerstmetamorforse te
bewerkstelligen. Echt geweldig, bedankt
hiervoor.
Ook tijdens de sint- en kerstactiviteiten waren er
veel bereidwillige ouders die hebben geholpen.
Zonder jullie hulp hadden we niet zulke
geweldige activiteiten gehad.

Kerst-/wintermaaltijd
Aanstaande donderdagavond vieren we in alle groepen kerst met een kerstbuffet.
Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom. Tussen 17.15 en 17.30 kunnen de meegebrachte
recepten naar de klas gebracht worden. Om 17.30 start in de groepen het kerstbuffet.
Terwijl de kinderen kerst vieren in de klas, bent u als ouder/verzorger welkom op de kerstmarkt.
Bij goed weer is dit buiten en anders binnen in het speellokaal. Op de kerstmarkt is er iets te
eten en te drinken. Ook vindt u hier een knutselwerkje van uw zoon/dochter. Voor dit alles
vragen wij een vrijwillige bijdrage voor het goede doel. Het totaalbedrag zal ten goede komen
aan Park de Stadshoeve.
Om 18.25 is het einde van het kerstbuffet en komen de kinderen en leerkrachten naar buiten om
samen een aantal liederen te zingen
We hopen op een gezellig samenzijn.

Aftuigen kerstboom en opruimen school
Vrijdag 21 december gaan we om 08.30 uur de grote kerstboom en alle versieringen in de school
opruimen. Alle hulp is welkom! Natuurlijk zorgen we voor een kopje koffie/ thee met wat lekkers.
Helpt u gezellig mee?
Activiteiten in de kerstvakantie
In de bijlage vindt u informatie over een springkussenfestival en ophalen van kerstbomen

Het team van de Krullevaar wenst u allen
hele fijne feestdagen toe en een heel
gelukkig nieuwjaar!

