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Belangrijke data
Ma. 16 dec.
Woe.18 dec.
Woe.18 dec.
Vr. 20 dec.

MR vergadering
Spelletjesochtend
Kerstdiner
Studiemiddag (alle leerlingen ’s middags vrij)

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik ben op tijd in de les; binnen is beginnen

Kerstband
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen van Het Meesterwerk genoten van de
kerstband. We konden meezingen met de liedjes en we hebben geleerd hoe een
saxofoon, een basgitaar, drum en een keyboard werken.

Kerstviering
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Aanstaande woensdag is in alle groepen het jaarlijkse kerstdiner. Alle kinderen mogen
vanaf 16.55 uur naar binnen om de zelfgemaakte hapjes naar de klas te brengen. De
groepen 6,7, en 8 mogen bij de deur kerstliedjes zingen en mogen daarom om 16.50 uur
naar binnen. Het diner duurt tot 18.15 uur. Daarna zullen in de hal alle kerstwerkjes
verkocht worden voor het goede doel: dit jaar is dat de dierenpatio. De werkjes worden
contant afgerekend.
Vanaf 18.15 uur tot 19.30 uur kunnen de kinderen weer allerlei activiteiten doen in het
speellokaal. Van glittertattoos tot kaarsen maken. De activiteiten worden gedaan via een
strippenkaart.

Nieuws van de peuterspeelzaal

De kerstdrukte
heeft zijn
intrede gedaan
en ook wij zijn
aan het
kerstbomen
versieren
geslagen.
Ook de peuters laten hun mooiste Kerstboom werkjes zien… de takken van de Kerstboom
gemaakt van je hand vol groene verf! Best wel spannend hoor zo’n vieze hand! De ‘piek’
is een gouden ster geworden… mooi hé.
Donderdagochtend 19 December vanaf 10.30 uur gaan we met alle peuters Kerstfeest
vieren en de ouders mogen er ook bij blijven. Zoals u al vernomen heeft via de
nieuwsbrief op ‘Connect’ gaan we genieten van een Kerstbrunch en wat we allemaal voor
lekkers gaan eten is nu nog spannend….
… heeft u al een bal ingevuld?
Helaas zullen Juf Desiree, Juf Danijela en Juf Anne
hier niet bij aanwezig zijn, maar samen met Juf
Coby wensen zij iedereen alvast Fijne Feestdagen
en een Goed Nieuwjaar toe
Maandag 6 Januari zien we dan iedereen weer met
veel plezier tegemoet!
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