12 december - nummer 16

Het Vijfblaadje
Kalender maand december
19 december

Schaatsen in het dorp.

20 december

Kerstviering

21 december

Alle groepen om 12.30 uur uit

24 december t/m 4 januari

Kerstvakantie

Wie zijn er jarig?
12 december

Morgan (groep 3

18 december

Fabian (groep 7)

13 december

Lars (groep 6)

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

School informatie
Schaatsen 19 december
Volgende week gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 schaatsen
op de ijsbaan in het dorp. Groep 6, 7 en 8 schaatsen van 10.00 –
11.00 uur. De groepen 3, 4 en 5 zijn van 11.15 – 12.15 uur aan de beurt.
Hebben de kinderen schaatsen thuis? Wilt u deze dan meegeven? Er zijn
schaatsen te leen op de schaatsbaan, maar dit is niet genoeg voor iedereen. Ook
niet vergeten om handschoenen mee te geven. Deze zijn verplicht!
We zouden het fijn vinden als ouders mee helpen met het aan- en uittrekken
van de schaatsen. Kunt u daarna meteen blijven kijken!
De kinderen mogen bij de schaatsbaan opgehaald worden om 12.15 uur. De kinderen die niet worden
opgehaald, lopen met de juf mee terug naar school. Zij zullen wel later dan 12.30 uur terug op school zijn. Gaat
uw kind naar de BSO? Geef dan zelf even dat het later wordt.

Kerstviering op het Vijfblad
De groepen 2-4-6 -7 verzorgen dit jaar de kerstviering. Ze spelen het toneelstuk: de Notenkraker, inclusief zang
en dans.
De voorstelling is op donderdag 20 december van 13.45 – 14.30 uur. Ze treden 's middags
op voor hun ouders, opa's, oma’s en andere belangstellenden. Alleen dus van de kinderen
van de groepen 2-4-6-7. Dit is i.v.m. ruimtegebrek in de aula.
's Avonds treden de kinderen op voor de rest van de school. Ouders zijn dus alleen in de
gelegenheid om 's middags te komen kijken.
De Kerstviering ’s avonds begint om 17.30 uur. In het eerste uur organiseren we in de
klassen een kerstdiner. We verzoeken iedereen een kleine bijdrage te leveren aan het
diner. Vanaf afgelopen vrijdag hangen er papieren kerstbomen met ballen op de deuren
van de klassen. Op die bal staat een gerechtje. Kies samen met je kind een gerechtje en haal die bal van de
boom. Op 20 december zien we de gerechtjes graag om 17.30 uur bij de start van het diner. We sluiten deze
avond af met een opvoering van de groepen 2, 4a en 4b en 7. De andere groepen zorgen voor het decor. De
viering zal rond 19.30 uur zijn afgelopen.

Nieuws van het peuteraanbod
Jarig
Op 17 december wordt Kiki 3 jaar. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst
Kerst
De kerstvieringen voor de peuters zullen plaatsvinden op woensdagochtend 19 december, donderdagmiddag 20
december en vrijdagochtend 21 december. Alle ouders krijgen een uitnodiging.
Kerstvakantie: 24 december tot en met 4 januari
We wensen alle peuters en hun ouders alvast hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2019
Rosalie, Elly, Karin, Gianna en Petra

