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Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7 december
9 december
10 december
11 december
12 december
13 december

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16 december
17 december
18 december
19 december
20 december

Oud papier (M. Haarman en G. v.d. Kamp staan op papier)

Vanmiddag kerstbakjes maken
De leerlingen zijn ’s middags vrij, ’s avonds eten we in school
De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn vrij, de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Sint en piet met de trein
Voor de tweede keer dit schooljaar zijn we met alle leerlingen (en nu ook ouders) naar het station
gelopen. Sint kwam met de trein naar Gramsbergen!
Na een gezellige ochtend hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8’s middags nog lekker
spelletjes gedaan. Al met al een heel gezellige sinterklaasdag.

Happy Kids
In december komen de wat zwaardere onderwerpen aan bod: omgaan met boosheid en zorgen.
Het zorgenvriendje zal ook aan de orde komen.
Een knuffel met een rits als mond waar de zorgen ingestopt kunnen worden.
Er wordt druk gewerkt aan een zorgenvriendje voor iedere groep! SUPER!!
Bij Happy Kids for Life worden meerdere bronnen gebruikt. Zo ook voor de zorgenvriendjes, kijk
op: https://sorgenfresser.com/nl/hoe-werkt-het/
Kerst
Ook dit jaar gaan de leerlingen op de dinsdagmiddag 17 december kerstbakjes maken.
Hiervoor hadden zich al meerder ouders gemeld om te komen helpen!
(dhr. de Groot; mevr. Reinders; mevr. Euling; mevr. Bulthuis; mevr. Boonstra; mevr. v.d. Haar; mevr. Oldenbeuving; mevr. Schepers; mevr.
Smit; mevr.M Slot.)

Mocht u zich nog niet gemeld hebben, maar wel willen komen, dan kan u zich melden bij de
leerkracht van uw kind.
De leerlingen nemen ’s morgens de materialen (bakje, vochtig oase, takjes, versiermateriaal) mee
naar school – denkt u aan namen op bijv. snoeischaren?
Ook gaan we natuurlijk weer samen eten op donderdag 19 december.
We gaan dat in een iets andere vorm doen, hiervan krijgt u begin volgende week bericht.
Tijdens het eten zorgt een deel van de kerstcommissie en OV voor weer allerlei lekkers voor ouders
– de kosten hiervan zullen in de volgende weekkaart opgenomen worden.
Natuurlijk worden er ook weer werkjes geknutseld door de leerlingen, die buiten aan de ouders
verkocht worden. Dit jaar gaat de opbrengst naar een nieuw speelhuis op het plein. De OV stelt hier
een heel groot bedrag beschikbaar en op deze manier kunnen we dat bedrag nog verder aanvullen.

