Datum: 12 december 2019

Kerst Special

Kerstviering
Op donderdag 19 december worden alle
kinderen om 17.30 uur in de klas verwacht
(deuren zullen om 17.20 uur open gaan). Er
wordt deze avond met elkaar gegeten, een
kerstverhaal verteld en er zullen liedjes
gezongen worden. U
 als ouder bent na de
viering welkom op het schoolplein om
18.45 uur om wat te eten en te drinken. Er
staan tenten en er wordt gezorgd voor glühwein
en warme chocomel.
Om 18.45 uur is de viering afgelopen. Wij
vragen u om de kinderen van groep 1 t/m 5
binnen op te halen. Daarna is er net als andere
jaren buiten een moment om elkaar te
ontmoeten. Ook voor de kinderen is er nog
chocomel op het schoolplein. We hopen dat alle
kinderen feestelijk naar de kerstviering komen.

Het kerstdiner
Voor het kerstdiner hebben we u al gevraagd
om iets lekkers te maken voor de kinderen. Op
de intekenlijsten bij de lokalen kunt u nog
opschrijven wat u wilt maken. U maakt voor de
klas ongeveer tien hapjes. Wilt u uw naam ook

op de schalen zetten, zodat na afloop de schalen
weer mee naar huis kunnen worden
meegenomen.
De kinderen nemen op donderdagochtend 19
december een bord, beker en bestek mee naar
school, graag in een tas voorzien van naam.

Hulp
Bij de kerstviering zijn de leerkrachten, kinderen
en ouderraad actief betrokken. Stardrift verhuur
stelt veel spullen ter beschikking. Waarvoor
dank! Op donderdagmiddag, 19 december,
14.15 uur zal het schoolplein gereed gemaakt
worden. We kunnen uw hulp, bij het opzetten
van de tenten en het gezellig aankleden van het
plein, goed gebruiken. U kunt u hiervoor
opgeven door een bericht te sturen via Parro
naar juf Mirjam of naar juf Marieke.

Kerststukjes donderdagmiddag
19 december
Op donderdagmiddag 19 december worden er
kerststukjes gemaakt, dit doen we met alle
leerlingen van verschillende groepen door
elkaar.
Wilt u uw kind een dunne kaars,
versieringen, een bakje (bijv. een
boterkuipje of een potje) met oase,
kerstgroen en een stevige snoeischaar
mee geven? H
 eeft u extra groen of spullen
voor een kerststukje om te delen, dan kunt u dit
woensdag ervoor of op donderdag inleveren bij

de leerkracht. De kinderen nemen hun kerstukje
‘s avonds of de volgende dag mee naar huis.

Wist u dat…
-

Nieuwe leerkracht groep 2 en 3
In deze tijd zijn we dankbaar dat we u kunnen
melden dat half januari juf Caroline Verboom
gaat starten op De Ark. Ze was jaren leerkracht
op De Voorhof en voor veel collega’s een goede
bekende. Na een zoektocht van een half jaar zijn
we blij dat deze vacature is ingevuld. We
wensen juf Caroline een goede start.

-

-

Onderwijsstaking
Zoals u weet is het nog steeds onrustig in
onderwijsland. Er is (bijna) geen vervanger meer
te vinden. Daarom is er door de bonden weer
een oproep gedaan tot actie, dit keer twee
dagen in januari op de 30ste en 31ste. Of we
hieraan meedoen als team van De Ark en of de
acties doorgaan laten we u na de kerstvakantie
weten.

Vrijdag 20 december
In elke klas wordt aan het begin van deze
morgen het kerstverhaal over de geboorte van
Jezus verteld. Daarna is er tijd om samen te
spelen.
De kinderen mogen deze ochtend ook speelgoed
(voorzien van naam) van thuis meenemen. De
kinderen van groep 1/2 gaan ‘s morgens eerst
gymmen in De Prenter.

-

groep 1 en 2 twee aparte groepen
worden na de kerstvakantie.
groep 1 komt bij juf Daniëlle en juf
Rianne
groep 2 bij juf Demi en juf Caroline
Verboom.
groep 3 blijft bij juf Carla en op de
woensdag bij juf Caroline.
juf Demi erg blij is dat ze niet met de
Sint is meegegaan om piet te worden.
de eerste Verteltas in de maak is.
de leerlingen van groep 4/5 een echt
sinterklaas-circuit heeft gedaan met
hulpouders.
groep 5 voor het eerst prachtige
surprises en gedichten heeft gemaakt.
de leerlingen van groep 6 t/m 8
regelmatig een Gey of the day
meekrijgen. Dit is een vraag over een
bepaald onderwerp dat geraden moet
worden en waar je veel over kan leren.
groep 7/8 afgelopen week bij het Anna
van Rijn in Nieuwegein op bezoek was
voor een Super8Day.

Agenda januari-februari
19/12 Kerststukjes maken/kerstviering
20/12 12.00 uur kinderen uit!
23 t/m 03/01 Kerstvakantie
08/01 Hoofdluiscontrole
27 t/m 31/01 sportdagen groep 3 t/m 7
30 en 31/01 Mogelijke staking onderwijs
19/02 Rapport mee
21/02 Studiedag kinderen vrij!
24 t/m 28/02 Voorjaarsvakantie
02 t/m 05/03 Ouder-kindgesprekken (verplicht)
04/03 Hoofdluiscontrole
05/03 Avond-ouder/kindgesprekken
Alle kinderen zijn vrijdag 20 december om
12.00 uur uit. Dan kan de kerstvakantie
beginnen.

