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Agenda
Van de directie

Maandag 17 dec:
groep 6b
kerstmusical
Woensdag 19 dec:
Kerstdiner +
lampionnenoptocht!
Vrijdag 21 dec:
Alle kinderen zijn
om 11.45 uur uit!
Maandag 24 dec
t/m vrijdag 4 jan:
Kerstvakantie

Wat een feest was het gisterochtend op het plein.
Alle kinderen van De Driemaster hebben met elkaar de Sint en zijn
Pieten ontvangen. Het duurde nog wel even voordat zij er waren want de Woensdag 9 jan:
Damtoernooi
Pieten en de Sint liepen elkaar steeds mis op de galerij! De kinderen
hebben geholpen met aanwijzingen geven en uiteindelijk stonden zij
gezamenlijk beneden!
In de klassen is er heerlijk geknutseld, gezongen en zijn de surprises uitgepakt!
Wat een heerlijk feest!
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Kerst
De Sint is nog bezig met zijn boottocht terug naar Spanje maar toch
willen wij al graag de informatie met betrekking tot het Kerstfeest met u
delen.
Vandaag worden namelijk de kerstbomen al weer opgetuigd op school
en mogen ook de lampjes weer aan de gevel gehangen gaan worden.
Heeft u thuis nog kerstspullen over? Wij houden ons altijd aanbevolen!
Ook kerstverlichting ed. voor op ons plein kunnen wij goed gebruiken!
Tijdens het kerstdiner gaan we weer heerlijk smullen van elkaars hapjes. Vanaf volgende week
maandag kunt u of uw kind weer aangeven wat hij of zij gaat maken. Op iedere klasdeur hangt
een kerstboom waarop u kunt aangeven of uw kind een voor-, hoofd-, of nagerecht meeneemt.
Een gerechtje voor ongeveer 8 personen is voldoende hoor !
Maandag 17 december gaan de kinderen uit groep 3,4,5/7 kerststukjes maken. De kinderen
mogen zelf een potje meenemen voor hun stukje, wij zorgen voor de oase. Heeft u nog groen of
andere spulletjes? Die mag u vanaf volgende week afgeven. Ook hulp is nog welkom! Opgeven
kan bij de leerkracht.
De kinderen van groep 6,7 en 8 gaan deze dag kerstkaarten maken voor de ouderen uit de
buurt. Deze gaan zij ook zelf bezorgen.
Maandag 17 december is ook een spannende dag voor groep 6! Zij voeren ’s avonds de
kerstmusical op voor hun familie! De kinderen hebben inmiddels de uitnodiging hiervoor
meegekregen.
Woensdag 19 december is dan de grote dag! De kinderen krijgen ’s
ochtends op school de musical van groep 6 te zien en mogen na schooltijd
weer heerlijk gaan tutten voor het kerstdiner!
De kinderen zijn welkom vanaf 16.45 uur.
Tussen 17.00 en 18.30 uur eten zij gezellig met elkaar in de klas van hun
zelfgemaakte lekkers.
Rond 18.30 uur gaan alle kinderen naar buiten met hun zelfgemaakte
lampions en lopen wij met elkaar een heuse lampionnenoptocht. Alle kleine
kinderen lopen de route aan de hand van de grote kinderen.
Op het bijgevoegde affiche kunt u vast onze route bekijken! We hopen u allen
langs de route te zien staan! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons
willen helpen om de route veilig te lopen. Aanmelden kan bij Berber
(berber.wijnbelt@stichtingovo.nl) .
Rond 19.00 uur verwachten wij weer terug op het plein te zijn en kan er
genoten worden van een hapje en drankje.
U zult dit jaar ook een kerstkraam op het plein zien! Hier worden zelfgemaakte spulletjes uit de
groepen verkocht.
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De route van de lampionnen optocht
In onderstaande afbeelding hopen we u een duidelijk beeld te geven van de route die wij lopen
met uw kinderen tijdens de lampionnenoptocht na het kerstdiner.

We vetrekken vanaf het voorste plein over de Jacobsweer, naar de Houwelingenweer, langs de
Sporthal en de Cafetaria richting de Jacobsweer. We vervolgen onze weg over de Pietersweer
waarbij we via het zebrapad oversteken naar het Laantje en gelijk de Lange Griendsweer
inslaan. Deze straat lopen we bijna helemaal rond om vervolgens langs Het Laantje (De
Wetering) te lopen en over te steken bij het eerdergenoemde zebrapad. We lopen dan via de
bibliotheek weer naar het voorste plein van de school.
Komt u ook gezellig langs de route staan!
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