13 december 2019
Kerstfeest op school
Donderdag 19 december vieren we kerst op school. De kinderen hebben deze dag tot
12.00 uur school. De gymles gaat deze week niet door.
Om 17.30 uur begint de kerstviering op school. Vanaf 17.15 uur mogen de hapjes naar
school gebracht worden. Sommige ouders hebben nog niet ingeschreven op de lijst. Wilt
u dit nog even doen?
We beginnen de kerstviering met het kerstdiner in het lokaal van groep 4/5. Na het
eten, om 18.30 uur, gaan we genieten van de kerstmusical. Ouders, opa’s en oma’s zijn
van harte welkom om deze voorstelling bij te wonen. Tussen 19.15 en 19.30 uur zal de
musical afgelopen zijn en mogen de kinderen met hun ouders naar huis.
De kerstvakantie begint vrijdag 20 december om 12.00 uur.
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Belangrijke data
Di. 17/12 Kevin (groep 8) jarig

Di. 17/12 Afscheidsfeestje juf Connie met
de leerlingen
Do. 19/12 Laatste werkdag juf Connie
Do. 19/12 Tot 12.00 uur school
Do. 19/12 17.30 - 19.15 kerstviering
Vr. 20/12 Lynn (groep 5) jarig

Vr. 20/12 12.00 uur start kerstvakantie

De cast van de kerstmusical
Juf Marieke
Vanaf deze week werkt juf Marieke bij ons op school. Ze zal dezelfde werkdagen
aanhouden als juf Connie: dinsdag, woensdag en donderdag. Door nu alvast te
beginnen op Sint Jozef kan juf Connie haar werkzaamheden goed overdragen. Zo kan
juf Marieke na de kerstvakantie goed voorbereid starten in groep 1/2/3.

Schitterend Batenburg "kerstfair"
Op 20 december van 17 tot 21 uur vindt in Batenburg de kerstfair plaats bij de protestantse kerk (ook wel kleine kerk in de
volksmond). We hebben een leuke markt met ongeveer 20 kramen. Voor veel van uw kerstspullen kunt u terecht op de kerstmarkt, onder andere: vlees, kaas, worstenbroodjes, kerststukje, planten, geschenken en nog veel meer om uw kerstdagen tot
een plezier te maken.
Ook kunt u er lekker eten. Er is van alles qua eten te koop. Dus het eten thuis kunt u beperken of overslaan.
Voor de kinderen is er een lampionnen optocht. Voor 3 euro krijgt u een lampion en een beker chocomelk... De optocht start om
18.30 uur vanuit uitbatererij de Viersprong. Daar kunt u tevens ook de lampion kopen...
Veel plezier en vermaak. We zien u graag vrijdag 20 december van 17-21 uur op de kerstfair.
De organisatie.
Schoolhandbaltoernooi
Zaterdag 28 december doen leerlingen van groep 6/7 en 8 mee aan het schoolhandbaltoernooi. De leerlingen spelen in poule F.
In totaal doen 10 leerlingen van onze school mee aan het toernooi. Het schoolhandbaltoernooi vindt plaatst bij het sportcentrum
Arcus in
Wijchen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.the-flyers.nl of mail naar schoolhandbalwijchen@hotmail.com. De ouders
van Elvira, Eva en Pelle hebben aangegeven deze dag ons team te coachen. Deze ouders hebben vandaag informatie over het
toernooi mee naar huis gekregen.

Groep 8 naar Maaswaal College
Afgelopen dinsdag zijn de jongens van groep 8 naar het Maaswaal College gegaan. Ze
hebben enkele proeflessen meegedraaid. De eerste les was Engels. Daarna hadden de
jongens les op het leerplein: zorg en welzijn. Hier gingen ze koken en zochten ze
de verschillen met onze school (bed, krukken, rolstoel, enz.). Bij het vak dienstverlening
en producten hebben ze een flyer gemaakt in Publisher. Het was een leuke kennismaking
met het voortgezet onderwijs. Dank je wel Ursela voor de begeleiding van de
jongens!

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

