RONDEELINFO
KERST OP HET RONDEEL
We zijn nu in de laatste week voor de vakantie en de voorbereidingen voor Kerst zijn in volle
gang. We zetten enkele punten op een rijtje:
-

-

-

-

Op donderdag 21 december is de Kerstviering.
De kinderen zijn om 12 uur uit.
Om 17.30 uur worden ze weer op school verwacht.
We beginnen in iedere klas met een heerlijk kerstbuffet.
Ouders en kinderen hebben de afgelopen week op de
kerstballen die bij de klas hangen aangegeven welke
lekkere hapjes ze gaan maken.
Vanaf 17.15 uur kunnen de gerechten in de klas worden
gebracht. Als de gerechtjes warm moeten worden
gegeten, wilt u deze dan ook warm aanleveren?
Om 17.30 uur starten we in iedere groep met het kerstbuffet.
Daarna gaan we met de kinderen naar de hal voor de kerstviering. Een
heel bijzondere Kerstviering; Juf Heidi en juf Simone hebben het Kerstverhaal op film gezet.
We kijken naar deze (prachtige) film, waarbij vooral kinderen uit groep 3 en 4 meedoen.
Iedere groep heeft een kerstlied ingestudeerd en ook dat is opgenomen. Tijdens de viering
zingen we dit ook samen “live”.
Na de viering in de hal, gaan we weer terug naar de klassen, waar het toetje klaar staat
(gemaakt door de oudervereniging).
Om 19.00 uur kunt u uw kind in de klas ophalen en wordt u uitgenodigd op het kleuterplein
om een kopje koffie/thee/chocola/glühwein te drinken.
Het Rondeel Kerstkoor zingt liedjes ter omlijsting. Ook spelen enkele Rondeelmuzikanten
kerstliederen.
Het is een informeel samenzijn, waarbij ook gelegenheid is om afscheid te nemen van
directrice José van Hal; zij gaat Het Rondeel verlaten en wordt directeur van de basisschool in
Steenderen.

Op vrijdag 22 december gaan we tot 12 uur naar school, daarna begint voor iedereen de
kerstvakantie.
De kinderen worden op dinsdag 9 januari weer op school verwacht.
De vakantie duurt voor de kinderen 1 dag langer, omdat alle
leerkrachten van onze stichting PRO8 op maandag een studiedag
hebben.
Op dinsdagmorgen 9 januari staat voor alle ouders vanaf 8.20 uur
de koffie of thee klaar. U bent van harte uitgenodigd om ‘Nieuwjaar
te komen winnen’ elkaar informeel te ontmoeten na de vakantie
én om kennis te maken met Marieke Fielt, de nieuwe directeur van
Het Rondeel.
We wensen u mooie feestdagen en een fijne vakantie.
Hartelijke groet van het team van Het Rondeel.
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