
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 7 december 2022 

Agenda 

      Woensdag 14 december Kerst knutselen 

      Donderdag 22 december Kerstviering 

      Vrijdag 23 december  Start vakantie 12.00 uur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voorleeswedstrijd op school  

Afgelopen week hebben de voorrondes van de voorleeswedstrijd plaatsgevonden in unit 3 en 
vrijdagmiddag 9 december is de finale.  
Wie wordt er voorleeskampioen van de Antonius?  
De 4 winnaars mogen hun voorleesfragment op het onderwijsplein ten gehore brengen aan de 
jury en alle kinderen van groep 5 en unit 3. De beste van groep 7 of 8 mag door naar de 
volgende (regionale) ronde. Als de jury in beraad gaat, lezen met we met zijn allen op het 
onderwijsplein. We hopen op nog meer leesplezier door elkaar te enthousiasmeren en 
motiveren.  

 

Kerst in de school  

De Sint is weer naar huis en de kerst gaat van start. 
 

Woensdag 14 december gaan we kerst knutselen. Hiervoor heb je een potje 
en waxinelichtje op batterijen nodig. Deze mag je maandag 12 december 
meenemen naar school.  
Wij zouden het leuk vinden als de kinderen een kersttrui kunnen aandoen. 
 

Donderdag 22 december hebben de kinderen een kerstdiner op school. Deze 
zal afgesloten worden met een modeshow en de ouders zijn welkom om te 
komen kijken. Officiële uitnodiging volgt. 
 

Vrijdag 23 december starten we met een viering in de kerk. Ouders zijn welkom om te kijken. 
Bij terug komst op school zullen we alle kerstspullen gaan opruimen en ons klaar maken voor de 
vakantie.  

 

Kerst versiering gezocht! 

Wij zoeken versiering om de school te versieren.  
Heeft u spullen die u niet meer gebruikt, wij willen ze graag 
hebben.  
Bijvoorbeeld: kerstballen (glas/plastic), lampjes, kerst hangers, 
spullen om kerst stukjes mee te versieren. Alles is welkom.  
U mag het afgeven bij Rody (Unit 2). Zij zal alles verzamelen. 
 
Bedankt namens het kerst commissie 

 



 

 

 

Nieuws van Buiten  

Kindje wiegen 2022            

Wanneer: 2e kerstdag om 10.30 uur  
Waar: St. Martinuskerk in Noorden  
Er wordt weer een leuk kerstverhaal gespeeld door kinderen en levende dieren!  
We zijn nog op zoek naar: 

• Een bode, 

• koningen e 

• 2 volwassenen voor de kameel.  

• Er is ook nog plek voor herders en schapen.  
Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan aan bij Laura (moeder van Taro en Feline) via de 
email: lauravannoort@gmail.com  
We oefenen op zaterdag 17 december in de St. Martinuskerk in Noorden.     
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