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Agenda
17 december
20 december
21 december
7 januari
18 januari

hofjestochten
Kerstviering, 12.00 uur uit!
Kerstvakantie start om 12.00 uur
Einde kerstvakantie
kinderpanel

Beste ouders/ verzorgers,
Afgelopen woensdag hebben de Pieten en Sinterklaas
gelukkig weer de Dreefschool kunnen vinden. In het
Frederikspark was de rust rond half negen ver te
zoeken want daar stonden veel kinderen het
gezelschap op te wachten. De kleuters kregen een
kwartier later op het achterplein bezoek van
Sinterklaas. Daarna werden alle klassen bezocht,
pakjes en surprises uitgepakt en kunnen we terug
kijken op een gezellige ochtend. Voor de ouderraad
was het weer veel werk om Sinterklaas en de Pieten
op bijna hetzelfde moment in twee gebouwen te
krijgen. Het is allemaal weer gelukt en iedereen zag er geweldig uit. Dank aan de vele ouders die zich
hebben ingezet voor dit mooie
feest.

Kerstviering
Ik meld nog een keer dat de
kinderen donderdag 20
december tot 12.00 uur school
hebben. Dan zien wij de
kinderen rond half vijf weer
terug voor het kerstdiner.
Aansluitend lopen wij rond
18.00 uur naar de Bavo voor
de kerkdienst.
Kerstbal
Vanaf dinsdagochtend 11
december hangt er aan elke
klasdeur een kerstboom met
ballen. Op die ballen staan
klein gerechtjes voor het
kerstdiner van uw kind. U mag
zo’n bal meenemen , het
gerecht maken en inleveren
vlak voor het diner. Alvast
hartelijk dank. Hieronder vindt
u het complete draaiboek.
Kerstviering Dreefschool
2018:
Binnenkort vieren wij op de
Dreefschool de traditionele kerstviering. Het kerstfeest wordt gehouden op donderdag 20 december
a.s. De kleuters beginnen op deze dag om 16.30 uur. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden om
16.45 uur verwacht. Wij verzoeken u de kinderen op tijd naar school te brengen voor de kerstviering.

Belangrijk:
 De kinderen zijn op donderdag 20 december om 12.00 uur vrij. Gelieve zelf de NSO inlichten.
Dit geldt ook voor vrijdag 21 december.
 Voor het kerstdiner in de klas neemt ieder kind iets mee. Vanaf dinsdag 11 december kunt u
bij de klas van uw kind een kerstbal meenemen (1 per kind). Hierop staat wat u kunt maken
of kopen voor het kerstdiner. Het is de bedoeling dat het eten warm en hapklaar wordt
aangeleverd. De kinderen van de groepen 7 en 8 stellen samen met de leerkracht het diner
samen.
 De kinderen van de groepen 1 t/m 8 nemen voor donderdag 20 december geen bord, bestek
en beker mee naar school wel een plastic tas voor de werkjes.
 In de Bavo is geen verwarming en dus erg koud, het is daarom heel verstandig om warme
kleren aan te doen.
 Tijden kerstviering donderdag 20 december:

-

-

-





Kerstdiner 16.30 uur-18.00 uur kleuters
16.45 uur-18.00 uur de groepen 3 t/m 8
Viering BAVO 18.45 uur tot ongeveer 19.45 uur
Ouders van groep 3 t/m 8 lopen na de viering naar
hun kind en nemen daarmee de
verantwoordelijkheid voor hun kind van de school
over.
Na afloop biedt café Brinkmann iedereen een kop
warme chocomel of glühwein aan. Hiervoor alvast
onze hartelijke dank.
Aandachtspunt vanuit de Brinkmann: Wanneer u na
de viering in de kerk nog een drankje bij Brinkmann
gaat nuttigen, dan s.v.p. zelf toezicht houden op uw
kind. De kerstboom op de Grote Markt is geen
speelobject.
De kleuters worden na het kerstdiner om 18.00 uur uit de klas opgehaald. Wanneer u
beslist met uw kleuter naar de kerk te gaan is dat onder eigen verantwoording. De kleuters
zitten in de kerk bij hun ouders.
Dit jaar gaat de opbrengst van de kerstcollecte naar de Stichting Kinderen van de
Voedselbank https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/

Ouderraad
Het boekjaar 2017-2018 is gesloten en gecontroleerd door de medezeggenschapsraad. De
penningmeester is decharge verleend. Wanneer u belangstelling heeft dan mag u de boeken inzien
op woensdag 12 december van 8.30-9.00 uur in mijn kamer op de Dreef.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

