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Voorafgaand aan het kerstdiner is op
beide locaties een kerstkoor te
horen. Het kerstkoor start op de
Bosgouw om 16.45 uur en op de
Uithof om 17.00 uur.

NEO 2 en Serious Request.
De leerlingen van de Neo 2 groep staan elke
morgen en middag met hun kraam bij de
hoofdingang en bij de kleuteringang om leuke
spulletjes te verkopen of om een donatie te
mogen ontvangen voor SERIOUS REQUEST. Na
een fanatieke sponsorloop deze week zijn de
leerlingen extra gemotiveerd om nog meer geld
in te zamelen voor het goede doel. Helpt u ook
een handje mee?

De kinderen van de groepen 1 t/m 4
hoeven geen eigen eetgerei mee te
nemen voor het kerstdiner. De
kinderen van de groepen 5 t/m 8
doen dit wel.
Graag zien wij alle kinderen
vrijdagochtend met een grote plastic
tas naar school komen. Alle
gemaakte knutsels en andere spullen
kunnen dan mee naar huis genomen
worden.

Schoolfruit komende week:
1. sinaasappel
2. appel
3. peer

Iedereen bedankt voor de snelle
inschrijvingen op de lijsten voor de
kerstdiners. De juffen en meesters
hebben er nu al zin in!

Ouderbijdrage
Onze meter is iets gestegen. Op dit moment
hebben wij voor 231 kinderen de bijdrage
mogen ontvangen.

22 december
Kerstdiner
Uithof
17.15 tot 18.30
uur
Kerstdiner
Bosgouw
17.00 tot 18.15
uur
Kerstdiner
Kleuters
17.00 tot 18.00
uur

Gevonden voorwerpen
Onze gevonden voorwerpen bak raakt weer vol.
Mist u een jas, tas, schoen, sjaal, gymspullen of
iets dergelijks? Tot 23 december blijven de
spullen nog in onze verzamelbak, daarna
schenken wij het aan een goed doel.

Kerstcommissie
De volgende mededelingen komen van de
kerstcommissie.

Kerstvakantie
23 december
vanaf 12.00 uur
t/m 8 januari
2017

Helaas heeft niemand zich gemeld om de kraam
voor de ouders op de Uithof tijdens het
kersdiner te willen bemannen.
Er is dus besloten alleen op het hoofdgebouw
een kerstkraam op te bouwen.
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