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Kalender december.
17 – 18 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december

Voorlopige adviesgesprekken groepen 8
Continurooster van half negen tot twee uur.
Rapporten groepen 8 mee
’s Avonds Kerstviering voor alle kinderen en hun families en
bekenden
Studieochtend De kinderen zijn vrij.
De eerste dag van de Kerstvakantie
7 januari is de eerste schooldag.

Daley van Dal

Kate Verhallen

Kerststerrenactie
Levert u de bestellijsten voor de kerststerrenactie spoedig in bij de groepsleerkracht?

Lampjeslezen
In de laatste week voor de vakantie beginnen de groepen 3 tot en met 8 met lampjeslezen.
Zoals u weet beginnen we normaal elke ochtend met een kwartier zelf lezen. In de laatste
week voor de vakantie maken we dat leuker doordat de kinderen dan zelf een (zak-)lampje
mogen meenemen om hun boek te verlichten.

20 december continurooster
Op donderdag 20 december draaien wij een continurooster. Dit in verband met de
Kerstwandeling van die avond. De school begint gewoon om half negen en is ’s middags om
twee uur uit. Alle kinderen blijven op die dag over. Vergeet dus niet om een lunchpakketje
mee te geven.
Voor de kinderen waarvoor geen opvang te regelen valt zorgt de school. Geeft u dit vooraf
door aan de eigen leerkrachten?

Sint Nicolaas op school
Even was er paniek bij de Pieten. Sinterklaas was
onvindbaar. Gelukkig heeft Annelies van De Mand hem
gevonden. De Sint had namelijk gebiljart en was na het
keuen in slaap gevallen. Nadat hij door meneer Ton was
verwelkomd hebben alle kinderen een fijne ochtend
gehad. Leuke en bijzondere Pieten, prachtige surprises
en fijne kadootjes zorgden voor blije kinderen!

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Kerstavond
Op 20 december organiseren we een bijzondere Kerstwandeling door de wijk. Onderweg
komt u langs een aantal taferelen. Deze hebben met Kerstmis te maken maar bij enkelen
wordt wat lekkers uitgedeeld. Deze activiteit wordt nog specialer als de kinderen en uzelf met
lampionnen of andere passende lichtjes komen.
Deze avond begint om half zeven maar het is niet handig als iedereen gelijktijdig wil starten.
Dat kan tot zeven uur. Er worden 4 routes uitgezet zodat de toeloop naar de activiteiten niet
te massaal wordt. De wandeling start en eindigt op het schoolplein. Daar zorgt de
oudervereniging voor warme chocolademelk en glühwein. Een aantal ouders wil ook lekkere
hapjes maken waarvan we na afloop lekker kunnen smikkelen. Wilt ook nog wat maken dan
kunt u dat bij de voordeur aangeven op de inschrijfformulieren.

Denkt u aan de wensboom van Buurt Bestuurt?

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen

