Agenda

Vrijdag 18 december
School om 12.30u uit
De kerstvakantie start
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Kerstvakantie
Vrijdag 15 januari
De kinderen van groep 8 krijgen samen met hun ouders het VO advies

Goede doel met Kerst
We hebben net Sint gevierd, waarbij de kinderen mooie, nieuwe spelletjes, knutselspullen
en sportspullen hebben gekregen waar weer een plekje voor gezocht wordt in de kasten.
Helaas heeft niet iedereen zoveel geluk. We willen jullie dan ook vragen om dit jaar niet in
de buidel te tasten voor het goede doel, maar de kasten in te duiken op jacht naar speelgoed
waar de kinderen niet meer (zoveel) mee zullen spelen nu ze allemaal mooie nieuwe spullen
hebben. We willen graag speelgoed dat nog wel in goede staat is om te kunnen doneren
aan: Speelgoedbeurs Den Haag.
Deze organisatie zamelt speelgoed in en plaatsen dit in hun winkel aan Westeinde 125A.
Hier kunnen kinderen met een Ooievaarspas en hun ouders terecht om twee keer per jaar
een cadeau uit te zoeken, voor bijvoorbeeld verjaardagen en feestdagen.
Tot 18 december kunnen de kinderen de spullen mee naar hun eigen klas nemen en wij
gaan ervoor zorgen dat het bij de Speelgoedbeurs komt.

Handig kerstrijtje
Woensdag 16 december → Servies mee naar school geven zodat de tafel mooi
gedekt kan worden voor het kerstontbijt
Donderdag 17 december → Kerstontbijt met verrassingspakket - de kinderen
zullen gezellig samen sprankelend smullen
→ MilePost voorstelling op school
Vrijdag 18 december

→ Laatste dag mogelijkheid tot het inleveren van
speelgoed voor het goede doel
→ Vanaf 12.30 uur kerstvakantie!!

Bedankt
Boekhandel van Stockum heeft ons een mooi boek van Annie MG Schmidt geschonken voor
de bibliotheek.Daar zijn we heel blij mee. Dank je wel Wineke Bilderbeek!

Tips

Haagjes
De gezins-UIT-agenda voor de kerstvakantie vind je hier.

Poppentheater

