
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

Agenda 

7 december: versieren Kerst 19.00 uur 

8 december: studiedag, kinderen Unit 1 vrij 

12 december: OR vergadering 19.30 uur 

21 december: kerstviering  

22 december: kinderen Unit 2 vanaf 12.00 uur vrij 

 

 

● staking 12 december 

● Hulpouders Sinterklaas 

● overhandiging cheque KiKa 

● hulp van ouders 

 

 

 

Staking 12 december 
Het is inmiddels bekend 
dat wij op dinsdag 12 
december gaan staken. Bij 
deze nieuwsbrief ontvangt 
u een brief over de staking 
van ons bestuur. 
 
Hulpouders Sinterklaascommissie 

Het was een groot feest afgelopen dinsdag 

tijdens Sinterklaas. Helaas nam ik het thema ‘ziek 

zijn’ iets te serieus en daarom heeft u mij gemist 

(of niet:-)). Gelukkig heb ik vernomen dat alles 

prima verliep, dankzij de hulpouders en de 

commissie. 

Mijn hartelijke 

dank voor alle 

hulp en het 

regelen!  

 

 

 

 

 

 

Overhandiging cheque KiKa 

Unit 2 heeft vorige week de cheque officieel aan 

Kika overhandigd van € 576,20. Dit geld is 

opgehaald tijdens het zomerfeest. Namens KiKa 

alle ouders en kinderen bedankt voor hun 

bijdrage, het wordt enorm gewaardeerd! 

 

Hulp van ouders 

Aan het begin van het schooljaar heeft u in een 

brief kunnen aangeven of en waarbij u dit 

schooljaar wilt helpen. Bij alle feesten en 

vieringen hebben we geïnventariseerd welke 

ouders willen helpen. Helaas zijn er een aantal 

brieven bij, waar geen naam op staat. Mocht u 

hebben aangegeven dat u ergens bij wilt helpen, 

maar u wordt daar niet voor gevraagd, dan zou 

het kunnen zijn dat we het niet weten. Geeft u 

het gerust bij de leerkracht aan, als u ergens bij 

wilt helpen. Zonder uw hulp kunnen we niet! 

 

Kerstviering 

Donderdag 21 december is de kerstviering op 

school. De kinderen worden samen met hun 

ouders in de kerk (Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 

Valkenburgerplein 1) verwacht.  

 



 

De deuren gaan om 17.15 uur open en de viering 

start om 17.30 uur. Aangezien de viering 

onderdeel is van het lesprogramma en de uren 

op een ander moment gecompenseerd worden, 

is het de bedoeling dat alle kinderen aanwezig 

zijn. 

De kinderen zitten in de kerk bij hun eigen groep. 

Na de viering lopen de kinderen samen met de 

juffen terug naar school om daar in de eigen 

groep te genieten van het kerstdiner. De ouders 

kunnen in de tussentijd boven in het 

Sterrendomein wachten onder het genot van een 

hapje en drankje. U ontvangt binnenkort nog een 

aparte brief over de viering. 

 

 

 

 






