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Na Sinterklaas doeken we
meteen in de kerstsferen.
Groep 7 oefent de kerstmusical, in de klassen
wordt geknutseld over
Kerstmis en horen we
kerstmuziek en -verhalen.
Donderdag was het foute
kersttruiendag.
Wat is het fijn om kind op
’t Ruimteschip te zijn.
We doen ook mee aan de
actie #kleingebaar. Volgende week brengen we
kerstkaarten rond bij ouderen in het dorp.

De komende periode
Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

14
15
16
17

Vrijdag

18 december

Vrijdag

18 december
t/m
3 januari

Zondag

december
december
december
december

•
•
•
•
•
•

Laatste trompetles gr5-6 Muziek Opmeer

8:00 Kerstontbijt
‘s ochtends: Kerstviering met kerstmusical gr7
12:00 Start Kerstvakantie

• KERSTVAKANTIE

Maandag 14 december: Laatste
trompetles groep 5-6 Muziek Opmeer

In verband met de kerstviering donderdag heeft groep 5-6 maandag de laatste trompetles van docent Michael de
Graaf.
Juf Maureen zal maandagmorgen een
link sturen, zodat ouders van de kinderen ‘live’ kunnen meekijken naar wat
de kinderen al kunnen spelen.

Donderdag 17 december, 8:00 uur:
Kerstontbijt
Donderdagmorgen worden de kinderen
om 8:00 uur op school verwacht met
hun ontbijtbox.
We gaan gezellig in de klas eten deze
ochtend en aandacht besteden aan het
kerstverhaal en Kerstmis.
Verderop in deze Ruimtepost meer informatie over de viering van Kerstmis
op school.

Donderdag 17 december: Kerstviering met kerstmusical groep 7
Donderdagochtend hebben we ook onze
kerstviering. Tijdens deze kerstviering
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gaan
we ook kijken naar de
musical ‘Pais en Vree’ door groep 7.

Vrijdag 18 december, 12:00 uur:
Start Kerstvakantie

Vrijdagochtend ruimen we de kerstspullen op. Om 12:00 uur start de Kerstvakantie.
We zien elkaar weer op maandag 4 januari.

Speciale aandacht voor
Viering Kerstmis
Hoe vieren we Kerstmis op school dit jaar?
• In alle klassen maken we kerstkaarten. In het kader van de actie #kleingebaar gaan we deze woensdag verspreiden onder de ouderen in Spanbroek /
Opmeer. Op deze manier brengen we in deze donkere dagen een klein lichtje
naar de mensen die thuis zitten. Kent u iemand in Spanbroek / Opmeer die we
zeker niet moeten vergeten, geef de naam en adres via een persoonlijk berichtje via Parro door aan meester Ton.
• Donderdagmorgen gaan we met de kinderen kerstontbijten. We gaan dit
doen om 8.00 uur. Vanaf 7.50 uur is de school open. We hopen dat de kinderen
met een lichtje door het donker naar school komen.
In de klassen wordt momenteel door de kinderen gewerkt aan een ontbijtbox
(schoenendoos). Deze krijgen ze dinsdagmiddag mee naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen in deze ontbijtbox donderdagmorgen hun ontbijt mee
naar school nemen (al dan niet in een broodtrommeltje).
Waar denken wij aan?
➢ Belegde broodjes / kadetjes
➢ Croissantje
➢ Plakje ontbijtkoek
➢ Drinken in een beker of klein bekertje yoghurt / knijpyoghurt
➢ Fruit
U kent zelf uw kind het beste, weet zelf wat u mee kunt geven als ontbijt. Tip:
het gaat om de kerstgedachte ‘samen vieren we Kerstmis’; overdaad schaadt in
deze.
De school zorgt voor
➢ Placemat
➢ Kerstservet
➢ Plakje tulband
➢ Komkommer
• Donderdagmorgen hebben we dan ook de kerstviering. Gezamenlijk staan
we stil bij het kerstverhaal en kijken we naar de kerstmusical Pais en
Vree, die groep 7 heeft ingestudeerd.
• We hanteren, afgezien van de starttijd 8.00 uur, deze dag normale schooltijden.
Vergeet u dus niet een tussendoortje voor de pauze? Er is natuurlijk ook overblijven deze dag.
• Vrijdag ruimen we de kerstspullen op en zijn we vanaf 12.00 uur vrij: kerstvakantie.
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Nieuws van buitenaf
24 december: Kinderkerstviering Hoogwoud

Kinderkerstviering Hoogwoud St. Jans Geboorte
Donderdag 24 – 12 – 2020
17.00 – 19.30 uur

Jozef en Maria gingen op reis naar Bethlehem.
Maria was zwanger en zag tegen de reis op.
Met zo’n dikke buik, de hele weg lopen…

Zullen we samen “Coronaproef” meelopen naar Bethlehem ?
dan gaan we onderweg het verhaal verder vertellen
We mogen, tot nu toe, met 30 personen tegelijk op stap.
Meld je aan voor een blok en wees welkom !
Blok 1
17.00 – 17.30 uur
Blok 2
17.30 – 18.00 uur
Blok 3
18.00 – 18.30 uur
Blok 4
18.30 – 19.00 uur
Blok 5
19.00 – 19.30 uur
Aanmelden voor 15 december !
brendazuydam@gmail.com
geef door : voorkeur blok en het aantal personen, bevestiging volgt !
Vol = Vol
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Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week zijn
geen kinderen
jarig.

Uitsmijters

