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12 december
18 december
21 december
21 december
22 december
8 januari

School dicht, staking
Verschillende
hofjestochten
Iedereen 12.00 uur uit
kerstviering
Iedereen 12.00 uur uit
Start school

Geachte ouders/ verzorgers,
U heeft vast wel vanuit de media vernomen dat de scholen op 12 december weer een dag
dicht gaan. In de vooraankondiging van een aantal weken gelden heeft u kunnen lezen
waarom we gaan staken. Dinsdag zijn dus alle basisscholen dicht.
Sinterklaas
Afgelopen dinsdag hebben Sinterklaas en
zijn vaste medewerkers de Dreefschool
bezocht. Op beide locaties heeft hij de
kinderen de hand geschud en cadeaus
uitgedeeld. De ouderraad had er een hele
klus aan om het gezelschap op tijd op

school te krijgen. Het is allemaal
gelukt, hartelijk dank namens alle
kinderen.
Dreef
Het Schelpenpad is zo goed als klaar.
Ik hoop dat komende week de
hekken verwijderd worden. Uit goed
geïnformeerde bron heb ik vernomen
dat de verbouwing van de Dreef op 5 februari gaat starten.

Donderdag 21 december vieren we het kerstfeest op de Dreefschool.
We beginnen met een kerstdiner in de klas. De kinderen uit de groepen 1-2 worden om 16.30 uur in
de klas verwacht, de kinderen de groepen 3 t/m 8 om 16.45 uur. Wilt u de kinderen op tijd in de klas
brengen?
Belangrijk:
 De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn op donderdag 21 december om 12.00 uur vrij. Denkt
u eraan de NSO, indien nodig, te informeren?
 Voor het kerstdiner in de klas neemt ieder kind iets mee. Vanaf woensdag 13 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 1 t/m 8 nemen donderdag 21 december geen bord, bestek en
beker mee naar school, maar wel graag een plastic tas voor de werkjes.
 In de Bavo is geen verwarming en dus erg koud. Denkt u aan voldoende warme kleding?
 Tijden kerstviering donderdag 21 december:
- Kerstdiner 16.30 uur-18.00 uur kleuters
- 16.45 uur-18.00 uur de groepen 3 t/m 8
- Kerstviering Bavo van 18.45 uur tot ongeveer 19.45 uur
 Na afloop biedt café Brinkmann iedereen een kop warme chocomel of glühwein aan.
Hiervoor alvast onze hartelijke dank!
Vraag vanuit café Brinkmann: Houdt u zelf toezicht op uw kind indien u na de viering nog een
drankje bij café Brinkmann
gaat drinken?
 De kleuters worden na het
kerstdiner om 18.00 uur uit
de klas opgehaald. Uiteraard
bent u met uw kind van
harte welkom in de kerk. Dit
gebeurt onder eigen
verantwoording. De kleuters
zitten in de kerk bij hun
ouders.
 Dit jaar gaat de opbrengst
van de kerstcollecte naar
‘Steun Flores’.

Namens de collega’s een heel fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

