Vrijdag 7 december 2018
Agenda:
Maandag 10 december
Dinsdag 11 december
Woensdag 12 december
Donderdag 13 december
Vrijdag 14 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december

Hans Groot de hele dag afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn
Vergadering Ouderraad om 19.30 uur
Petra Kuijs afwezig
Astrid Geertsema is jarig…van harte gefeliciteerd!
Petra Kuijs afwezig
Astrid Geertsema afwezig
Verkorte schooldag > leerlingen zijn om 12.30 uur uit!
Kerstdiner van 16.45 uur tot uiterlijk 18.30 uur
Kerstviering in de kerk van 9.00 uur tot 10.00 uur

De jarigen van de komende twee weken:
Zondag 9 december:
Maandag 10 december:
Dinsdag 11 december:
Vrijdag 14 december:
Zondag 16 december:
Woensdag 19 december:

Loes Putter (11 jaar)
Roos Maher Korkis (10 jaar)
Kaylee Rudolphie (9 jaar)
Yana Deijlen (8 jaar)
Jasper de Ruiter (5 jaar)
Julian dekker (10 jaar)
Stijn Dekker (12 jaar)

Welkom!
Tessa de Jonge is afgelopen maandag 3 december vier jaar geworden en mocht daarna iedere dag naar
school. Zij zit in groep 1-2c bij juf Tamara.
Wesly en Keano Donicie zijn verhuisd naar Uitgeest en afgelopen maandag gestart op onze school. Keano
zit in groep 4a bij juf Carla en juf Esther. Wesly zit in groep 7 bij juf Maaike. Wij wensen Tessa, Wesly en
Keano veel plezier èn succes op de Binnenmeer!
We nemen ook afscheid van Lysanne Cooymans uit groep 7, omdat zij dit weekend gaat verhuizen naar
Alkmaar en maandag start op een nieuwe school. Wij wensen Lysanne veel geluk in Alkmaar èn succes op
haar nieuwe school!

Het Kerstfeest!
Hieronder een aantal belangrijke feitjes en weetjes:
Vrijdag 14 december hangt er aan de deuren van de klassen een kerstboom met daarin kerstballen.
Voor elk kind 1 kerstbal. Op deze kerstbal staat een klein gerecht of iets van drinken voor het kerstdiner.
Het zou fijn zijn als jullie dit kunnen verzorgen voor het kerstdiner.
In de laatste week voor de kerstvakantie, van 17 t/m 20 december, zouden we het leuk vinden als er
elke ochtend bij de inloop muziek wordt gemaakt bij de ingang. Dus, kinderen, vaders, moeders, opa's,
oma's, wie speelt er een instrument en kan een mooi (kerst)liedje spelen? Wie vindt het leuk om alle
kinderen en ouders een warm onthaal te geven? Meld je aan bij de groepsleerkracht!
Donderdag 20 december is er een verkorte lesdag en zijn de leerlingen om 12.30 uur uit!
Van 16.45 tot 18.00 uur is het kerstdiner in de klas. Na het kerstdiner krijgen de kinderen buiten, als
nagerecht, een oliebol op het plein. Voor de leerlingen van de groepen 1-2 worden bord, beker en bestek
door de school verzorgd. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten uiterlijk woensdag een eigen bord,
bestek en beker meenemen (graag voorzien van naam en in een tas!)
Als de kinderen genieten van het kerstdiner in de klas is er buiten op het schoolplein een gezellig
samenzijn voor de ouders met glühwein en warme chocolademelk.

OPROEP: Voor met name de onderbouwgroepen zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om ober
te zijn bij het kerstdiner. Graag informeren en/of aanmelden bij de groepsleerkracht!
Vrijdag 21 december is de kerstviering voor kinderen, leerkrachten, (groot)ouders en andere
belangstellenden van 9.00 uur tot 10.00 uur in de kerk naast de school. Hier gaan we met elkaar een
mooie viering van maken!
Verder maakt elk kind tijdens het project in de klas een lichtje voor een ander kind van school. Een mooie
kerstgedachte om dit kerstbericht mee te eindigen. Op naar een mooi warm kerstfeest met elkaar.
De Kerstcommissie

Super KERST zaterdag bij speeltuin ‘Kindervreugd’
Houd jij van knutselen, bingo, discodansen en een lekkere lunch?
Dan ben je van harte welkom op de winter activiteiten van de speeltuin.
Zaterdag 15 december hebben we weer een “super Kerst zaterdag”.
Het wordt een beregezellige dag!
Wat gaan we doen?
Om 09.45 uur is de zaal open. Welkom allemaal!
10.00-11.00 uur: Workshop raamhangers maken. Wil je weten wat dat zijn kom dan knutselen.
11.00-12.00 uur: Kerstbingo. Spannend!
12.00-13.00 uur: Kerstlunch. Lekker!
13.00-14.00 uur: Kerstdisco. Uit je dak!
Je moet je wel inschrijven. Dan weten we op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Dit kan van 6 tot en
met 13 december op www.inschrijven.speeltuinuitgeest.nl
Ben je tussen de 4 en 6 jaar vraag dan even of een van je ouders je wilt helpen bij de workshop
raamhangers maken.
We hopen jullie allemaal te zien!

Herdertjestocht
Trek je herderskleren aan, neem je lampionlichtje mee en ga met herder Simon op weg in het
kerstverhaal:
Er is een kind geboren, maar waar kun je het vinden?
Wie kan ons de weg wijzen?
Wat willen die soldaten toch?
Zijn er altijd zo veel sterren?
Ben je nieuwsgierig naar het antwoord op al die vragen, ga dan mee met de herdertjestocht op zondag 23
december.
Deze tocht is voor alle kinderen (onder begeleiding van een volwassene).
Vertrekpunt is het Jeugdhuis aan de Castricummerweg.
Er zijn drie starttijden: 18.00 uur – 18.15 uur – 18.30 uur.
De tocht duurt drie kwartier à een uur.
Aanmelden kan via het formulier op de website www.kerkuitgeestakersloot.nl
Vul het in en mail een scan of foto naar herdertjestochtuitgeest@hotmail.com Inschrijven kan tot en met
15 december. Op 16 december worden de definitieve tijden van de groepen bekend gemaakt.
Let op: er kunnen maximaal 20 kinderen per groep mee.
Vol is vol!!! Dus bijtijds aanmelden: wie het eerste komt…..
Nanette Oldenburger

