RONDEELINFO
KERSTVIERING
Via de mail heeft u een informatiebrief over Kerst ontvangen. In deze info de punten nog even op
een rij:
- De kinderen moeten donderdagochtend een bord,
beker en bestek (vork, lepel, mes en toetjeslepeltje)
voorzien van naam meenemen naar school.
- Donderdagmiddag 22 december hebben de kinderen
om 12 uur vrij.
- Vanaf 17.20 uur worden de kinderen uitgenodigd op
school, voor de Kerstviering en het diner.
- Om 17.30 uur starten we met de kerstmaaltijd in de
klassen. Dit jaar helemaal verzorgd door de ouders van
de ouderverenging.
- Tussen de soep en het hoofdgerecht gaan de kinderen
naar de hal voor een sfeervolle kerstviering.
- Daarna gaan we verder met het hoofdgerecht en het toetje.
- Vanaf 19.30 uur zijn de ouders van harte welkom op het schoolplein (via de grote poort)
waar u wordt ontvangen met warme choco, een glaasje glühwein en wat lekkers.
- Daarna kunt u uw kind(eren) in de klas komen ophalen.
- De kinderen krijgen vrijdagochtend 23 december om 12 uur kerstvakantie, op dinsdag 10
januari zien we elkaar weer terug op school.

VANUIT DE PAROCHIE
Beste jongens en meisjes,
Op zaterdag 24 december, kerstavond,
is er om 19.00 uur een gezinsviering
in de St. Martinuskerk in Beek.
Dit is een woord viering waarin we samen met
muziek van de Volharding
en het jeugdkoor Eigenwijz een kerstverhaal gaan
uitbeelden.
We nodigen jullie van harte uit om naar dit verhaal
te komen kijken en luisteren en om Kerstmis
samen met ons te vieren.
Werkgroep gezinsvieringen
Geloofsgemeenschap Beek/Loerbeek
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RONDEELINFO
TECHNIEK
Vrijdag 9 en 16 december hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 gewerkt aan verschillende
workshops met als thema : De donkere dagen voor Kerst en Oud- en Nieuw.
De kinderen gingen zelf op onderzoek uit en leerden, aan de hand van onderzoekvragen, te
experimenteren en te kijken wat er gebeurt.
Workshops: De dansende rozijnen.
Stralend water; vuurwerk uit water.
Stroomcircuit, stroomcirkel.
Licht en vuur
Wij werden hierbij begeleid door Norma Hochstenbach. (techniektalent.nu)

MONTFERLANDRUN
De kinderen die hebben
meegedaan met de
Montferlandrun zijn
vanmorgen door de hele
school toegezongen. De
6/7 jarigen en de 8/9
jarigen waren als groep de
snelsten van het
deelnemersveld, daarom
kregen ze een beker.
Reden dus voor een
“huldiging”met foto!!
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RONDEELINFO
NIEUWJAARSRECEPTIE
De Kerstvakantie start op vrijdag 23 december om 12.00 uur. De school begint weer op dinsdag 10
januari. Traditiegetrouw nodigen we alle ouders uit voor een kopje koffie/thee op de eerste
schooldag in het nieuwe jaar, om even bij te praten en om Nieuwjaar te wensen. Vanaf 8.15 uur staat
de koffie en thee (verzorgd door de oudervereniging) voor u klaar.

Wij wensen u mooie kerstdagen, een gezellig oud en nieuw
en natuurlijk een fijne vakantie. Tot 10 januari 2017!
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