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Hoe staat het met
de nieuwbouw?
De sloop vordert nu
gestaag. Binnenkort wordt de bouwklus
aanbesteed. Zodra een aannemer bekend is,
zullen wij u weer op de hoogte brengen in
een volgende nieuwsbrief.

Interessante
informatie:
* Kerstviering

Kerstviering
Donderdag 19 december
Zoals elk jaar bent u weer van harte welkom bij
onze sfeervolle kerstviering in de Pauluskerk
aan de Larikslaan.
De viering wordt dit jaar verzorgd door het
Rotterdam College.
In dit nummer:

*Nieuws van de locaties
* Sinterklaas
* Kerstvieringen

Het kerstverhaal staat centraal en natuurlijk zal dit verhaal omlijst worden
door bekende kerstliedjes.
Alle leerlingen zijn bij de viering aanwezig. Ook de leerlingen van Asserweg
en Assendelftstraat moeten die dag op de Larikslaan opgehaald worden.
Bent u zelf bij de viering aanwezig dan kunt u uw kind daarvandaan meenemen
naar huis. Wilt u dit wel even melden aan de leerkracht zodat wij weten dat
zij veilig thuis komen.
De taxi’s zullen gevraagd worden om die dag de leerlingen op de Larikslaan op
te halen. Wij verzoeken u dringend dit zelf ook nog even aan de chauffeur te
melden.
Om 13.00 uur gaan de deuren van de kerk open. De viering is van 13.30
tot ± 14.30 uur.
Graag zien wij alle ouders en andere belangstellenden op donderdag 19 december in de Pauluskerk.

Kerstvakantie
Op vrijdag 20 december begint de kerstvakantie. De kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij.
De vakantie duurt tot en met 2 januari. Maandag 3
januari is de eerste schooldag.

Prettige Feestdagen

Nieuws van de Larikslaan
Donderdag 5 december
Hoera, Sinterklaas komt op school. Natuurlijk zijn de trouwe knechten van Sinterklaas ook van de partij.
Maar wat is dat met die ene Zwarte Piet? Heeft hij nu nog
zijn pietendiploma niet? Sinterklaas vindt dat ook jammer
maar als je te dik bent om door de schoorsteen te kunnen,
dan ben je geen goede Zwarte Piet. Daar is hulp nodig, dat
is wel duidelijk. Eens kijken of we deze Zwarte Piet op tijd
klaar kunnen stomen voor de grote dag.

Donderdag 19 december
Deze dag vieren wij het kerstfeest.
‘s Morgens is een bijeenkomst waarbij handpoppen een rol spelen in het
kerstverhaal. We knutselen een
waxinelichthoudertje en gaan natuurlijk lekker
eten met elkaar.
Dit drieggangen menu is nog een verrassing. Na
de maaltijd gaan we naar de kerk voor de eigenlijke viering.

Nieuws van de Assendelftstraat
Donderdag 5 december
Ja, ja, de Sint komt ook naar de Assendelftstraat. Maar
wordt dit een echt gezellig ouderwets sinterklaasfeest?
De Sint is danig in de war van al die heisa over Zwarte Piet,
zijn trouwe knecht. Hopelijk komt alles op tijd in orde en
kan er lekker gefeest worden.
Donderdag 19 december
Kerstfeest.

Sprookjestheater in Hotel
New York
Dit keer een tip voor de kleintjes. In de kerstvakantie zijn
diverse kindervoorstellingen in
de bibliotheekzaal van Hotel New York.


Sinterklaas op zolder: 1 dec.



Het Kerstverhaal: zondag 15, 22 en 24
dec.



Jan Klaassen eet pannenkoeken: zondag
29 dec.

Alle voorstelling beginnen om 10.30 uur. U kunt
telefonisch reserveren op 010-4259406. Helemaal feest wordt het als u de watertaxi neemt.
naar Hotel New York.

Nieuws van de Asserweg
Woensdag 4 december

Dinsdag 17 december

Groep Bert naar de kinderboerderij. Ze krijgen
een les “Allemaal anders” en leren zodoende
over de verschillen tussen gewervelde en

Kerstviering op de Asserweg. Natuurlijk eten we
die dag een feestelijke maaltijd met de kinderen.

ongewervelde dieren, vissen, vogels enz. Wat
zijn die allemaal anders!

Personeel

Donderdag 5 december
Sinterklaas wordt weer feestelijk binnengehaald op de Asserweg. Natuurlijk ook dit jaar vergezeld van zijn trouwe Zwarte
Pieten.
Ben je wel zoet geweest, wees dan maar niet bevreesd. Dan is
Sinterklaas je grote vriend.

We hebben juf Odette lang moeten missen vanwege een hernia maar gelukkig gaat het steeds beter
met haar. De vervanging hebben wij intern kunnen
regelen met voor de kinderen vertrouwde mensen.
Materialen
Er zijn de afgelopen tijd nieuwe materialen aangeschaft op de Asserweg. Zo zijn er nieuwe leesboekjes en diverse nieuwe spelmaterialen.
Ook is speciaal zand aangeschaft. Dit zand hecht
gemakkelijker zodat de motorische en sensorische
ontwikkeling beter gestimuleerd wordt.

