Extra nieuwsbrief schooljaar 2017-2018, nr. 7a

Kerst

7 december 2017

Inhoud van deze extra nieuwsbrief:
•
•
•
•

Kerstcrea op woensdag 13 december
Kerstdiner
Staking
Kalender december

Aan alle ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie een extra nieuwbrief, nr. 7a over de kerstviering. De volgende nieuwsbrief
verschijnt op 15 december 2017.
Met vriendelijke groet,
Team van De Opstap
Kerstcrea
Tijdens de kerstcrea van woensdagmorgen 13 december worden ook kerststukjes gemaakt. Vanuit
school wordt gezorgd voor bakjes, oase, kaarsen en wat groen. Maar willen jullie nog wel wat
siergroen en kleine versieringen meegeven?
Kerstdiner
Op woensdagmiddag 20 december houden we ons kerstdiner van 16.30 uur tot 18.00 uur. We
vragen aan de ouders eten te maken voor dit kerstdiner. Dit kan iets zijn voor het voorgerecht, het
hoofdgerecht of het nagerecht. Het is de bedoeling om voor ongeveer 10 kinderen iets te maken. Bij
alle groepen hangen vanaf maandag lijsten, waarop jullie kunnen aangeven wat je wilt gaan maken.
Overleg met de leerkracht over wat je kunt maken, is natuurlijk altijd mogelijk.
’s Middags worden de kinderen om 16.30 uur verwacht. De kinderen (en het eten) mogen in de klas
gebracht worden.
Daarna gaan de kinderen met elkaar enkele kerstliedjes zingen in de middenruimte. Hierbij mogen
jullie ook aanwezig zijn. Als dit afgelopen is, mogen jullie de kinderen weer naar de klas brengen en
mogen er eventueel foto’s gemaakt worden. De kinderen gaan daarna met elkaar eten.
Tijdens het kerstdiner zullen er in de middenruimte voor de ouders soep, broodjes, drinken en
hapjes geserveerd worden.
Vanaf ongeveer 17.50 uur mogen jullie de kinderen en hun spullen uit de lokalen ophalen.
Om 18.00 uur is het feest afgelopen en mag iedereen naar huis.
Op woensdagmorgen 20 december moeten de kinderen voor het diner bord, beker en bestek
(voorzien van naam) in een tas meenemen.
Staking 12 december
De staking gaat door op 12 december. Dit betekent, dat De Opstap die dag gesloten zal zijn. In de
bijlage ziet u een brief van de besturen van Westerwijs en Penta Primair, waarin zij aangeven solidair
met de actie te zijn.

Kalender december 2017:
9 december
12 december

Oud papier
Staking

13 december
14 december
14 december
15 december

Kerstcrea
Juf Diny viert haar verjaardag
Kinderraad
Sprookje Tolbert

20 december
22 december

Kerstdiner
Start kerstvakantie

De school is gesloten. Wegens
de staking.
Groep 3 en 4
13.15 uur
Voor groep 5 /6
Vertrek bij school: 13.00 uur
Terug op school: ongeveer
16.00 uur
16.30 – 18.00 uur
Alle kinderen zijn om 12.00 uur
vrij

