
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 14 december 2022 

Agenda 

      Donderdag 22 december Kerstviering 

      Vrijdag 23 december  Start vakantie 12.00 uur 

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

Kerstknutsel 

Vandaag hebben wij met alle leerlingen kerst knutsel gemaakt. Dankzij de hulp van ouders 
hebben wij dit weer met de hele school kunnen doen. Hierbij zijn onder andere prachtige 
kerststukjes, kaarsen potjes, sneeuwmannen en boomhangers geknutseld. Het was een erg 
gezellige ochtend waarin iedereen hard heeft geknutseld. De mooie knutsels zijn in de klas te 
bewonderen. De vrijdag voor de vakantie zullen deze meegegeven worden. Zo kunnen ze thuis 
ook nog een mooi plekje hebben.  
 

   
 

Kerst in de school  
 

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.  
 

PBS 

Afgelopen week heeft de PBS-raad overleg gehad. We zijn gestart om de gedragsverwachting Ik 
zet mijn tas op de plank en hang mijn jas aan een haak onder de aandacht te stellen. Tot de 
kerstvakantie zal de PBS-raad elke week een ronde doen om te zien welke kapstokken er 
verzorgd en netjes uitzien en daarop belonen met muntjes in de klas. Na de kerstvakantie komt 
de PBS-raad weer bij elkaar om te overleggen. 
  
 
 
 
 



 

 

Voorleeswedstrijd vrijdagmiddag 9 december 

Om 13.00 uur verzamelden we met de groepen op het 
onderwijsplein. Sanne en Lou zorgden samen voor de 
prestentatie. 
We startten met het voorleeslied: Lees nou voor. Marit, 
Jasmijn, Giovanni en Veerle waren de winnaars van de klas, dus 
mochten zij hun gekozen voorleesfragment aan alle kinderen 
en de jury laten horen. Mooie boeken, leuke stukjes en heerlijk 
voorgelezen hebben ze alle vier. Tijdens het overleg van de jury 
lazen alle kinderen liggend, zittend, hangend op de 
meegebrachte kussens in hun boek. 
De spanning was enorm. Complimenten van de jury, iedereen 
heeft super voorgelezen, echter er kan maar 1 winnaar zijn. 
Giovanni heeft de wedstrijd gewonnen! Hij mag door naar de vervolg- (regionale) ronde.  
Van Harte Gefeliciteerd!  
  

 

 



 

 

 

Nieuws van Buiten  

                   


