
 

 

 

 

 
 

 

 

Nieuwsbrief maandag 18 december  
 

De laatste schoolweek van 2017 is begonnen. Kerstmusical, 

kerstlunch, dag van de hulpvaardigheid… Kortom, een week vol 

spanning, saamhorigheid en gezelligheid. Afgelopen maandag 

heerste er ook al een heel gezellig sfeertje op school. De 

kerstknutselmiddag was wederom een groot succes. Vele moeders 

en oma's waren bereid ons en de kinderen te helpen met het maken 

van diverse (soms erg moeilijke) knutsels die de kale bomen in mum 

van tijd omtoverden tot prachtige kerstbomen. Alle ouders heel 

hartelijk dank.    

 

Kerstmusical 

De kerstmusical wordt woensdag 20 december opgevoerd. Alle 

kinderen van groep 1 tot en met groep 8 doen hieraan mee (om 

15.00 en om 19.00 uur). De hoofdrollen worden gespeeld door de 

kinderen van groep 5-6. De kinderen (dus alle kinderen van groep 1-

8) verwachten wij op deze dag om 14.30 en 18.30 uur op school. De 

kinderen van groep 5-6 komen een kwartier eerder. Op dat moment 

is ook de kerk open, zodat u daar kunt wachten op de voorstelling. 

Het is erg druk in school met omkleden en schminken, dus wij 

verzoeken ouders vriendelijk om buiten de school te wachten. Na 

afloop van de musical collecteert groep 8 voor het schoolproject 

Ethiopië. In de bijlage vindt u een uitleg van ons nieuwe "goede 

doel". Donderdag 21 december zal de secretaris van de Stichting 

Schoolproject Ethiopië op school komen vertellen over de actie.  

 

 18 december 2017 



 

De kinderen gaan na afloop van de voorstelling eerst terug naar 

school om zich om te kleden, daarna kunnen ze met u mee naar 

huis. De kinderen van  groep 1 t/m 4 mogen binnen worden 

opgehaald. Na afloop van de voorstelling van 19.00 uur ruimen we 

het decor weer op en brengen we alles in gereedheid voor de 

kerstbrunch. Wij zouden het fijn vinden als een aantal ouders ons 

hierbij wil helpen. 

 

Donderdagochtend 21 december starten de lessen om 9.45 uur.    

De school is vanaf 8:30 uur geopend. Naast aandacht voor het 

schoolproject Ethiopië maken, brengen en versturen we kerstkaarten 

voor ouderen in onze omgeving. Opa’s en oma’s, buren en 

bekenden, dorpsgenoten en andere ouderen ontvangen van ons een 

kerstgroet. Hulpvaardigheid en naastenliefde zijn de thema’s van 

deze dag. We verzoeken u vriendelijk de adressen van de oma’s 

en opa’s mee te geven. 

 

Kerstbrunch  
 

Vrijdag 22 december is er dan weer onze gezamenlijke 

kerstbrunch in de kerk, van 11 tot 12:15 uur. Teamleden en 

kinderen tutten zich voor de gelegenheid extra chique op. 

Glitterschoenen, driedelig pak, hoge hakken en stropdas…. De 

Ouderraad helpt ons deze dag enorm bij de organisatie, waarvoor 

dank! De school gaat om 13.15 uur uit, dan start gelijk de 

kerstvakantie.     

 

Centrum Jeugd en Gezin  
 

In de bijlage vindt een factsheet over het aanbod van het CJG en 

Jeugd- en Gezinscoaches Alkmaar.      

 

Kerstgroet  
 

Namens het gehele team wens ik u een fijne en ontspannen 

kerstvakantie toe. Ik hoop u allen in goede gezondheid maandag 8 



 

januari weer te ontmoeten!      

 

 

Belangrijke data  
 
20 december Kerstmusical om 15:00 uur en om 

19:00 uur 

21 december Dag van de hulplvaardigheid.  

22 december Kerstbrunch. School uit om 13.15 

uur! 

23 december  start Kerstvakantie 

8 januari start school  

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


