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Op donderdag 16 december bent u van harte uitgenodigd om de kerstviering samen met ons te beleven.
Interessante
informatie:
•

Sinterklaas

•

Kerstviering

We vieren kerst in de kerk aan de Larikslaan. De kerk is vanaf
13.00 uur open, inloop tot 13.30 uur, dan begint de viering.
De eerste rijen in de kerk zijn gereserveerd voor de kinderen.
De viering duurt tot ± 14.45 uur.
Uiteraard kunt u na de viering zelf uw kind meenemen naar huis, maar
dat kan pas aan het einde van de viering. U kunt uw kind niet eerder
meenemen. Als u uw kind zelf mee naar huis neemt, moet u dit even aan
de leerkracht en de taxichauffeur doorgeven.
De leerlingen die met de taxi naar huis gaan, worden allemaal aan de
Larikslaan opgehaald.

In dit nummer:

•

Informatie
van de locaties

Denkt u aan de
schoolbijdrage?
Deze moet per 1
december volledig
betaald zijn.

Voor onze kinderen is het altijd een spannend gebeuren. In een niet alledaagse omgeving gebeuren er niet alledaagse dingen. Wij verzoeken u
daarom dringend om tijdens de viering niet naar voren te komen en in de
gangpaden te gaan staan. Dit is voor de kinderen te onrustig.
Wij hopen u ook dit jaar weer mee te nemen
in een sfeervolle beleving van het kerstfeest.

Kerstvakantie
Op vrijdag 17 december begint de kerstvakantie. De
kinderen van alle locaties zijn dan om 12.00 uur vrij.
De kerstvakantie duurt tot en met 31-12-2010. De eerste
schooldag is op maandag 3 januari 2011.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een
gelukkig

2011 !!

Nieuws van de Larikslaan
Vrijdag 3 december
Alsof het niet op kan na de Pietenpret, komt op deze dag Sinterklaas op bezoek. Natuurlijk zullen ook
de Pieten weer van de partij zijn.
U heeft inmiddels alle informatie van de werkgroep
gekregen.
Attentie: als u uw kind zelf meeneemt naar huis,
dan moet u de taxichauffeur bijtijds inlichten.
Dinsdag 7 december
Op die dag komt een vertegenwoordiger van Monuta
Charity Fund op bezoek. Deze organisatie heeft ons
een mooi bedrag toegezegd om onze

Nieuws van de Assendelftstraat
Vrijdag 3 december
Ook op de Assendelftstraat is Sint van de
partij. Samen met zijn Pieten maakt hij er
een feest van.
Maandag 6 december: studiedag
De leerlingen van deze locatie zijn dan allemaal vrij. Het team gaat die dag op bezoek
bij diverse vervolgvoorzieningen en krijgt zo een
idee over de mogelijkheden van uw kind na de
schoolperiode.
16 december en 17 december.
Op 16 december de viering in de kerk. De
leerlingen gaan met de bus naar
de kerk aan de Larikslaan. Op
17 december viert het vso
kerst op school.

Nieuws van de Schoolstraat
Sinterklaas
Op 1 dec. komt de Rommelpiet langs. Dat geeft altijd veel heisa maar gelukkig laat hij ook elk jaar
wat lekkers achter.
Op 2 december gaan we in de aula de liedjes oefenen want we moeten Sint natuurlijk wel weer waardig ontvangen.
Het thema van het feest is “De boot”. Op 3 december komt Sinterklaas op bezoek en dan laten
we hem zien wat de kinderen allemaal aan boten
hebben geknipt, gekeurd en geplakt.
.
Vanaf 7 december is de Schoolstraat in kerstsfeer. Heeft u thuis nog kerstversiering over,
dan is dat altijd welkom.

kampweken te bekostigen. Een andere grote sponsor is afgehaakt dus deze bijdrage is meer dan welkom. Wij zijn er
erg blij mee en zullen de vertegenwoordiger natuurlijk met
open armen ontvangen.

Kerstfeest
Zoals u op pagina 1 heeft kunnen lezen, vieren wij het
kerstfeest op donderdag 16 december. ‘s Morgens hebben wij met de kinderen een bijeenkomst in de aula en
aansluitend maken de kinderen een mooi kerststukje.
Dan is er een heerlijke kerstlunch. ‘s Middags zijn we
allemaal bij elkaar in de kerk voor de kerstviering. Op
deze dag hoeft uw kind geen lunch mee te brengen.

Fietsen
Op de Larikslaan en op de Schoolstraat hebben we aardig
wat fietsen voor de kinderen. Er wordt altijd dankbaar
gebruik van gemaakt.
Helaas is het voor onze kinderen soms moeilijk om goed
met het materiaal om te gaan en daardoor zijn de fietsen vaak kapot. Ook de beperkte opbergmogelijkheden
doen het materiaal geen goed.
Soms is het alleen een lekke band, maar ook kapotte spaken en losse spatborden zijn aan de orde van de dag.
Nu zijn wij op zoek naar iemand die in zijn /haar vrije
tijd eens in de maand de fietsen onder handen zou willen
nemen. Het is voor ons ondoenlijk om het fietsenpark bij
te houden, maar onze kinderen vinden fietsen wel heerlijk. Ook voor de verkeerslessen zijn ze onontbeerlijk.
Dus bent u een beetje handig en heeft u één keer in de
maand wat tijd over: leerlingen en team zullen u dankbaar
zijn.
Heeft u interesse dan kunt u naar de school bellen: 0104223517
Op 9 en 14 december oefenen we met elkaar de kerstliedjes in de aula. We willen natuurlijk wel goed meezingen 16 december……
15 december
Kerstfeest op school. We zingen de kerstliedjes en hebben met elkaar een lekkere
kerstlunch.
16 december
Kerstfeest in de kerk. Natuurlijk komen we ook nog gezellig bij elkaar in de aula.
U krijgt bericht van de werkgroep over de kerstviering.

