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Kerstviering 2020 
Op vrijdag 18 december hebben wij kerstviering 

met de kinderen op school. Dit jaar doen we het 

onder schooltijd; dus in de ochtenduren. We 

doen dat met een kerstshow; elke klas 

presenteert een kerst gerelateerde show van 

maximaal 4 minuten. Dat kan een toneelstuk 

zijn, een lied, een dans, verhaal etc. In de 

klassen houden wij een kerstontbijt. Voor het 

kerstontbijt zullen de kinderen lootjes trekken. 

Thuis wordt er voor het kind van wie de naam 

getrokken is een heerlijk kerstontbijtje 

gemaakt. Elk kind neemt op 18 december dus 1 

ontbijt mee naar school. Dat ontbijt is voor het 

kind van wie hij/zij de naam heeft getrokken. 

Doet u dat a.u.b. in een mooie verpakking? (zak/tasje) 

De kinderen maken er een mooie tekening/kerstkaart bij. Via klasbord 

leest u verdere details. Op deze dag komen de kinderen in mooie kleren 

naar school. 

 



 
 

Dit jaar heeft de kerstcommissie vanaf maandag 7 december 

een kerstbrievenbus in de hal bij de kleuters en bij de basis. 

Leerlingen, leerkrachten (en ouders     ) die altijd al graag een 

leuke kerstkaart of kersttekening naar hun favoriete vriend, 

vriendin, klasgenoot, juf of meester wilden sturen hebben nu 

de kans. Naam en klas van de persoon voor wie de kaart is moet 

er duidelijk op staan. Ook de naam van de afzender moet 

er staan! Op vrijdag 18 december gaan er twee 

kerstpostbodes langs om al deze mooie kaarten en 

tekeningen te bezorgen.  

 

 

 

 

 

Santa Run Sponsorloop                                                            

Op dinsdag 15 december houden wij een 

Santa Run Sponsorloop. Alle kinderen van 

kleuter 1 t/m klas 6 doen hieraan mee. 

Per groep lopen zij zoveel mogelijk 

rondjes op het plein om geld in te 

zamelen voor de school. Dit geld is voor 

een deel bestemd om Covid kosten te 

dekken (handsanitizer, zeep, papieren 

handdoeken) en nieuwe airco’s aan te 



 
 

schaffen voor de school. Een deel van het geld zullen wij doneren aan 

“Happy 2 give back”. Het wordt een super gezellige, sportieve ochtend. 

De runners mogen in kerstsfeer aangekleed, bv Santa-pak, kerstmuts, 

of gewoon in de kerstkleuren rood en groen. Helpt u uw kind met het 

vinden van sponsors (oma, opa, ooms, tante’s, buren)? Elk kind krijgt een 

formulier mee, dat hij/zij uiterlijk 14 december terug moet brengen. 

Houd u a.u.b. de gegevens van de sponsoren goed in de gaten? Na de 

loop gaat dit formulier terug naar huis en kan het geld worden 

opgehaald. Uiteraard is het de bedoeling dat het geld voor 18 

december binnen is. Alvast dank voor de medewerking!  

Wij doen ons best om deze sponsorloop te ‘streamen’, 

zodat iedereen thuis ook kan meegenieten! Houd onze 

website maar goed in de gaten! 

 

 



 
 

Wij zijn supertrots op Lendon Albus 

uit klas 6A                                          

Klik op onderstaande link om het filmpje te 

zien van het nieuwe kerstlied van Lendon: 

Nos ta cla pa ricib’E. Pabien Lendon. Het 

klinkt heel erg mooi! 

https://youtu.be/9Yv2kzRYtPA 

 

 

Mail van een bezorgde ouder 

 
Onderwerp: Verkeersveiligheid rondom school 

Bericht: Beste Mon Plaisir, Vanmorgen terwijl ik met mijn zoontje de weg overstak richting 

de hoofdingang werd ik op het zebrapad bijna aangereden door een andere ouder die 

net zijn kinderen had afgezet en zonder op te letten wegreed met een flinke vaart en ons 

bijna had aangereden. Net voordat ik begon over te steken gebeurde hetzelfde met een 

auto die van de andere kant kwam. Gelukkig had ik mijn zoontje aan de hand en kon ik 

de ongelukken voorkomen, maar er zijn ook kinderen die zonder ouder oversteken en 

dan had het anders kunnen aflopen. Ik zou het zeer op prijs stellen indien in de komende 

mompie en wellicht ook weer na de kerstvakantie hier aandacht aan kan worden 

gegeven. Met vriendelijke groet! 

 

Ik zie ’s morgens ook dat sommige auto’s 

veels te hard en onnauwkeurig langsrijden 

en probeer elke keer de chauffeurs (vaak 

ook mensen die geen ouders zijn aan de 

school) erop te attenderen.                             

Hierbij nogmaals ons verzoek aan allen om 

rustig, maar vooral ook oplettend langs de school te rijden.  

 

https://youtu.be/9Yv2kzRYtPA


 
 

Onze eerste inloopmiddag sinds Covid 

Na een vrij lange periode hadden wij gisteren weer voor het eerst een 

inloopmiddag voor de onderbouw. Dit was goed gegaan. 

Ouders kwamen redelijk op tijd, met mondkapje en broertjes en zusjes 

hebben netjes buiten gewacht. Super! 

Volgende week verwachten wij ook dat het goed zal gaan tijdens de 

rapportgesprekken. Dank voor de medewerking! 

 

 

 

 

 



 
 

Kinderen van klas 5B lezen de kleuters van KO-1 voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voor-) lezen is 

leuk! 

 

 

 



 
 

Jarigen met gezonde traktatie 

Deze week waren het Lionel Spataro uit klas 5A en Isabel Mejia uit 

klas 2A. Lionel trakteerde op heerlijke crackers en Isabel lekkere 

fruitspiesjes. Pabien! 

Belangrijke data: 

 

7 december: voor klassen 1 t/m6 gaan de 1e rapporten mee naar huis. 

7-11 december: Rapportgesprekken in de middaguren. 

7 t/m 17 december: Kerstkaarten of kersttekeningen mogen in de                                                 

                                Kerstbrievenbus.   

14 december: Uiterlijke datum om sponsorkaart in te leveren. 

15 december: Santa Run Sponsorloop. 

16-17-18 december: Sponsorgeld ophalen en inleveren. 

18 december: Kerstviering op school in de ochtenduren. Kerstkaarten  

                      Worden uitgedeeld. 

21 december: Eerste vakantiedag. 

6 januari: Eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar! 

 



 
 

 

 

 

 

 

Namens het team een fijn Namens het team Sinterklaasweekend!  

 

 

 

 

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                              

Schoolhoofd Mon Plaisir 

 


