Rare weken
Helaas is de Kerstvakantie een week eerder begonnen. Uiteindelijk hebben we op de valreep nog kunnen regelen
dat de kerstbrunch nog door kan. Voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen was de noodopvang nog open.
De ouderraad heeft afgelopen woensdag nog een verrassing geregeld voor de leerlingen. Voor nu wensen wij
iedereen een hele fijne vakantie. Hopelijk mogen wij de leerlingen op 10 januari weer in goede gezondheid op school
ontvangen!
Kerstbrunch
Vrijdag 17 december bleek uiteiendelijk de laatste schooldag voor de vakantie.
We hebben deze dag met behulp van ouders en leerlingen nog enigszins
feestelijk kunnen invullen. De brunch, die stond gepland voor donderdag 23
december, werd verschoven naar 17 december. Wat hebben ouders en
leerlingen veel werk gemaakt van de hapjes. Het zag er fantastisch uit en
smaakte allemaal heerlijk. Iedereen bedankt hiervoor!!

Kerst Drive Thru
De ouderraad heeft om de pijn de van vroegtijdige Kerstvakantie een
beetje te verzachten een leuke activiteit en een kleine attentie verzorgd
voor alle leerlingen. Woensdag 22 december was er een Drive Thru op het
schoolplein. Een grote rij auto’s met daarin ouders en leerlingen stond
langs de Hasseltweg te wachten totdat zij hun rondje over het schoolplein
(het mocht dit keer!) konden rijden. De leerlingen namen de verrassing
dankbaar in ontvangst. Zelfs de Kerstman was erbij aanwezig. Ouders /
leerlingen die hierbij niet aanwezig konden zijn kregen / krijgen deze
attentie later. Grote dank aan de ouderraad voor dit buitengewone leuke
idee!

Kamp groep 5-6 en groep 7-8
De datum van het schoolkamp voor groep 5-6 en 7-8 is bekend. Groep 5-6 gaat op 24 en 25 mei, groep 7-8 gaat op
1,2 en 3 juni. Over de locatie en verdere informatie ontvangt u van ons later in het jaar meer informatie.

Agenda
25 dec. t/m 9 jan.

Kerstvakantie

