Nieuwsbrief
Brandsmaschool, 18 december 2018
Agenda
19 december - Kerstviering

21 december – alle kinderen zijn om 12.15 uur vrij
24 december t/m 4 januari 2019 - Kerstvakantie
7 januari - eerste schooldag in 2019
9 januari - nieuwjaarchallenge

Volg het laatste nieuws via Social Schools
Kerstfeest
Het thema rond kerst is dit jaar ‘Meetellen’. In dit thema staan de
kinderen stil bij de vraag wat het voor de mens betekent om mee te tellen
in een groep. Zij worden zich bewust van de spanning die ontstaat wanneer
mensen niet volwaardig meetellen.
Op woensdag 19 december 2018 nodigen wij alle kinderen uit voor een
feestelijk kerstdiner bij ons op school. Onder muzikale begeleiding
ontvangen wij u graag op het plein vanaf 17.30 uur.
Om 17.55 uur gaan de kinderen de school binnen om te kijken en te
luisteren naar een kerstverhaal dat verteld wordt door Riegonda van Welie.
Daarna gaan zij genieten van een heerlijk kerstdiner in hun eigen lokaal. De
kinderen van groep 1 tot en met 8 gaan zelf naar binnen en naar hun eigen
klas. Voor de ouders is er een hapje en drankje op het plein.
Om 19.30 uur mag u uw kind(eren) weer bij het lokaal ophalen.
Nieuwjaarchallenge
Op woensdag 9 januari 2019 om 12.00 uur organiseert de
activiteitencommissie een nieuwjaarchallenge! U bent van harte welkom om
te kijken en om uw kinderen aan te moedigen!. De leerlingen uit de
groepen 1 t/m 3, 4 t/m 6 en 7 en 8 gaan deze sportieve uitdaging aan. Per
groep is er uiteindelijk één winnaar.
Hartelijk dank!
Veel dank voor uw hulp tijdens de afgelopen periode.
Namens het team wens ik u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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