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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,
In veel klassen wordt er hard gewerkt aan het kerstprogramma. De liturgie, één per gezin en te
verkrijgen bij de ingang van de kerk, is geïllustreerd door Cecile en Tijl uit groep 7C. Thuis wordt er
een onderdeel van het kerstdiner gemaakt, kortom allemaal ingedrienten voor een mooie viering.
Hieronder vindt u nogmaals het draaiboek:
Kerstviering Dreefschool 2018:
Volgende week donderdagavond vieren wij op de Dreefschool het kerstfeest. De kerstmaaltijd voor
de kleuters begint om 16.30 uur. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden om 16.45 uur op
school 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/
-

-





Trots
Hoi allemaal, ik ben Juul en ik zit in groep 8b. Deze zomer ben ik op
vakantie naar Noorwegen gegaan. Ik heb daar een super mooie foto
gemaakt. Ik heb hem daarna (met mijn moeder) naar WNF Frans
Lanting Photo Award (dat is een fotowedstrijd) gestuurd. Er waren
daar 7.051 inzendingen en daarvan zijn er 30 beste gekozen. Daar zat
ik bij! De inzendingen waren verdeeld in deze 3 groepen:
kids: 7 t/m 11
young talent: 12 t/m 18
volwassenen: 18+
Van die 3 groepen werd van elk 1 winnaar gekozen. Ik zat trouwens in
kids, maar heb helaas niet gewonnen….. Wel was ik bij de
prijsuitreiking in het Fotomuseum in Rotterdam en heb ik een
prachtig boek gekregen waar mijn foto en alle andere foto’s in staan.
Ik wil jullie wel graag bedanken voor het stemmen op mij!

Overblijven
De eerste termijn voor het betalen van de overblijfbijdrage is verlopen. Komende week krijgt een
aantal ouders een herinnering. U kunt in drie termijnen betalen als u dat wilt. Mocht er een
betalingsregeling nodig zijn dan kunt u zich bij mij melden.
Volgende week komt er geen Weekbrief uit. Ik wens u daarom, namens mijn collega’s, een fijn
weekend en een mooie kerstvakantie.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

