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Agenda december/januari 2015/2016
17 december
18 december
21 t/m 1 januari
16 januari

Kerstviering op school
Middag vrij
Kerstvakantie
Challengeday Pieter Groen

alle groepen
alle groepen
alle groepen
groep 7 en 8

De jarigen in de komende 2 weken:
Wanneer
09 december
09 december
11 december
11 december
13 december
14 december
15 december
16 december
16 december
18 december
20 december
27 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
04 januari
05 januari

Wie
groep
Gerson van Bers
1
Dexter Minnee
6
Eric van den Burg
8
Mariëlle van Duijn
7
Tim van der Plas
6
Finn van Dijk
6
Esmée Ruwaard
2
Huig Kuijt
3
Isabel van der Plas
1
Jesse Noort
2
Colin Schuiling
5
Seth Star
2
Royce van Zelst
4
Danique Bellwinkel
5
Daan van Rhijn
1
Lucca Schuitemaker
4
Bas de Vink
8
Celina van Duin
7

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leerlingen

Op 3 december is Sifra van der Plas 4 jaar geworden. Op 4 december is zij bij ons op de
basisschool gestart. Wij wensen haar leerzame en vooral ook fijne jaren bij ons op school toe.
Kerstfeest
Vandaag krijgen de kinderen een uitnodiging voor het kerstfeest mee. Hier alvast even
een paar belangrijke gegevens op een rijtje:
 De lijsten met ‘gerechten’ waaruit u kunt kiezen, hangen op de deuren van de
groepslokalen. Wilt u kiezen wat u gaat maken?
 We gaan om 17.45 uur eten; warme gerechten graag zo laat mogelijk brengen
Gemaakte foto’s Farèlschool op: www.picasaweb.google.com/fotositefarelschool




De kinderen komen om 18.30 uur het plein op om samen met de ouders te
zingen,
Behalve de kramen met leuke kerstartikelen is er ook een kraam waar nieuw
kinderondergoed voor de Stichting IWAK wordt ingezameld.

Kerstvakantie
Op vrijdag 18 december begint om 12.15 uur de kerstvakantie. Mede namens alle
collega’s wensen wij u gezegende Kerstdagen, een goede vakantie en een gezond 2015
toe!

Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.
Op verzoek van Zwembad Aquamar treft u in de bijlagen nog een activiteitenprogramma
tijdens de kerstvakantie aan.

Gemaakte foto’s Farèlschool op: www.picasaweb.google.com/fotositefarelschool

