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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 20 dec.: 08.30 kerstviering Open Haven
 20 dec.: middag ALLE leerlingen vrij
 20 dec.: kerstdiner op school
 21 dec.: middag ALLE leerlingen vrij
 24 dec.: 18.30 uur kerst-gezinsviering Open
Haven

INHOUD:
1. Kerst 2018
2. Sint 2018
3. Aankondiging kerst-gezinsviering
4. Kinderfeest in speelbos de Zevensprong
5. Welkom op school

1. Kerst 2018
U heeft vorige week een aparte mail ontvangen met alle informatie over kerst op school. Hierin kunt
u alle bijzonderheden nalezen.
Nog even 3 punten op een rij:
- Kerstkaarten:
REMINDER – onze afspraak over kerstkaarten:
Een kerstkaart voor de klas is leuk. Eentje is voldoende, de
juf of meester zoekt hier dan een gezellig plekje voor. Een
kerstkaart voor vriendjes en vriendinnetjes kan ook, maar
dan graag uitdelen buiten schooltijd en niet op school of in
de klas.
- Kerstpakkettenactie:
Er worden levensmiddelen ingezameld voor ongeveer 250
gezinnen die rond moeten komen van een minimum
inkomen. Zo hebben zij een leuk extraatje. De kinderen
mogen iets meenemen om kerstpakketten te maken. De
producten mogen op de rechthoekige tafel in de middenruimte neergezet worden. Vrijdag 21
december worden de producten opgehaald. Namens de organisatoren bedankt!
- Kerstviering:
Op donderdag 20 december starten wij de dag in Open Haven. Om 08.30 uur start de viering.
Het kerstdiner is deze dag van 17.30-18.45/19.00 uur.
2. Sint 2018
Wat hebben we een ontzettend sfeervol Sinterklaasfeest
gehad! Even waren we bang dat er alleen 4 Pieten waren.
Maar gelukkig merkten de kinderen al snel dat Sint nog lag te
slapen in de Sint Sleurhut. De kinderen hebben de Sint wakker
gedanst met een gezellig lied. Daarna kon het feest echt
beginnen.
BEDANKT werkgroep voor het regelen van alles rondom dit
mooie feest!
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3. Aankondiging kerst-gezinsviering
Kerstgezinsviering
Open Haven
24 december 2018
18.30 uur
Parochie Sterre der Zee
4. Kinderfeest in speelbos de Zevensprong
Op zondagmiddag 16 december zal Staatsbosbeheer, in
samenwerking met improvisatiegroep “dinges”, het speelbos de Zevensprong weer omtoveren tot
een waar sprookjesbos voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. Het thema dit jaar is “Dapper
Durven Doen”.
Een tijdmachine brengt de kinderen 1000 jaar terug in de tijd naar het jaar 1018 en komen terecht in
het dorp Seawaelt. Hier, in dat verre verleden, leven de mensen van de natuur en zijn ze bijzonder
gekleed. Uiteraard zouden de bewoners het geweldig vinden als de kinderen ook in creatieve kledij
naar het feest DURVEN te komen. Waar je DAPPER kunt zijn door opdrachten uit te voeren en stoer
kunt zijn door gewoon te DOEN!
Maar wat kun je dan allemaal doen? Voelen in een voelboom of een verhaal vertellen bij de
vertelboom of de houthakker helpen bij het houthakken en nog veel meer!!
Aan het einde heb je een “wapenschild paspoort” en kom je op het grote Seawaeltplein waar je
broodjes kunt bakken warme chocomel kunt drinken en als je dan eindelijk naar huis mag krijg je ook
nog een prachtig, stoer en charmant sieraad mee.
Uiteraard mag je blijven spelen in het speelbos zo lang je maar wilt.
Dus kom naar het speelbos en geniet van een heerlijke middagje buiten.
Het begint allemaal om 14:00 uur en eindigt om 17:00 uur.
De route is ook geschikt om met de kinderwagen te volgen
Er zijn geen kosten aan verbonden alles is gratis.
Waar; Groenewoudseweg 7 naast de schuur van Staatsbosbeheer.
Met vriendelijk groet, André Wels
Boswachter voorlichting & recreatie
Staatsbosbeheer
5. Welkom op school
In de maand december worden er meerdere kinderen 4 jaar! Gezellig dat jullie ook bij ons op school
komen. Welkom Kacper (groep 1/2D), Suus (groep 1/2C), Loreano (groep 1/2D), Luuk (groep 1/2B),
Thijs (groep 1/2A) en Nola (groep 1/2D).
We wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe!

Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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