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Schooltijden donderdag 21 december
Donderdag 21 december zijn er gewijzigde schooltijden. U heeft het in de
kalender al kunnen lezen.
We werken van 8.30 tot 12.00 uur, ’s middags zijn alle kinderen vrij.
De kerstavond start om 18.00 uur. We sluiten af rond de klok van 19.30 uur.
Kerstdiner
Het kerstdiner donderdagavond 21 december van 18.00 uur tot 18.45 uur.
Bij de klassen hangt de intekenlijst voor het kerstdiner, je mag zelf invullen wat
je meebrengt. Als u dat niet aan uw kind toevertrouwd, dan kunt u zelf nog
even morgen binnen lopen. Jullie kunnen bijvoorbeeld zelf croissantjes van
bladerdeeg maken, een lekkere chocolademousse, een grote pan groentesoep
of een lekker kersthapje, dat je uit een kookboek haalt of van internet.
e
Je neemt dit donderdagavond de 21 mee als je ’s avonds om 18.00 uur op
school komt. Hier wordt het dan in je eigen klas op de buffettafel gezet. Als je
iets warms hebt, dan is het handig als je dit op een rechaud of een ander
plaatje zet waarop het warm blijft, het is handig als je dit dan zelf meeneemt.
Kerstviering
De kerstviering donderdagavond 21 december van 18.45 uur tot 19.30 uur.
Om 18.45 uur mogen de ouders op school komen, u wordt verwacht in de hal.
Alle kinderen lopen daar op een echte Catwalk een Kerstmodeshow.
Willen alle kinderen zich voor de Kerstmodeshow leuk, grappig of gezellig en
feestelijk aankleden! Tegen de klok van 19.30 uur sluiten we de avond af.
Vrijdag 22 december
Als alle kinderen een plastic tas meenemen, kunnen alle spulletjes mee!
Willen de kinderen van groep 3-4-5 vrijdag twee schroevendraaiers van thuis
meenemen, 1 gewone en 1 kruiskopschroevendraaier!
’s Ochtends houden we onze jaarlijkse kerstknutsel. De klassenouders hebben
de knutsel bedacht en begeleiden de kinderen deze ochtend.
Aan het einde van de ochtend verzorgt de Ouderraad een kleine kerstlunch.
De kinderen krijgen een lekker broodje en wat te drinken.
Geeft u uw kind wel wat te eten en te drinken mee voor de kleine pauze!
We sluiten de dag af als elke vrijdag, om 14.00 uur. Dan begint de vakantie!
Wisselcollectie van de bibliotheek
Als er kinderen zijn die boeken van de wisselcollectie van de bibliotheek
nog thuis hebben, lever ze dan deze week even in.
Luizencontrole na de vakantie
Na de kerstvakantie is er maandag 8 januari weer een luizencontrole. Wilt u
uw kind geen ingewikkelde vlechten en/of gel in (laten) doen!

Het schoolteam van de St. Jan Baptist wenst u en alle kinderen
een fijne vakantie, mooie feestdagen en alle goeds voor 2018!
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