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Datum kerstvieringen 
De kerstvieringen worden gehouden op woensdag 18 december. We starten om 
16:00 uur met het opvoeren van een musical en daarna gaan we met alle kinderen 
eten op school. 
 
Bag2School 
Toch weer mooi € 99,50 verdiend met elkaar! 
Dankuwel voor het verzamelen en het naar school 
brengen! 
 
Voorleeswedstrijd 
Deze week staat in het teken van onze 
voorleeswedstrijd. Kinderen van alle groepen strijden om de eer de school 
voorleeskampioen te worden. We staan er telkens weer versteld van hoeveel 
kinderen zo prachtig kunnen voorlezen!! 

 
Lampionnenoptocht 
Al een aantal jaren verzorgt de oudervereniging een lampionoptocht voor onze 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4. 
Dit jaar wordt deze lampionnenoptocht gehouden op donderdag 14 november a.s. 
Vanaf 18:00 uur. De kinderen maken een lampion op school en gaan dan met die 
lampion, samen met ouders, een wandelingetje maken door de wijk. Na afloop is er 
dan voor alle kinderen wat lekkers! 

 
 



Fruit eten op school 
Vanaf deze week gaan we op dinsdag, woensdag en donderdag met alle kinderen 
fruit eten op school! Kinderen hoeven dus op deze dagen geen fruit van huis mee te 
nemen, want dat wordt op school verzorgd. We willen onze leerlingen graag kennis 
laten maken met een variëteit van gezonde versnaperingen! 

 
Bijbelverhalen 
Geheimhouden. Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. 
Privacy en ontdekken wie iemand is. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Jozef houdt niets geheim (Genesis 37, 1-11); De broers hebben een geheim (Genesis 
37, 12-36). 
middenbouw: Niet verder vertellen (Genesis 37, 1-4); Hij mag het niet weten (Genesis 37, 5-36); 
Had ik het maar verteld (Genesis 39). 
bovenbouw: Jozef houdt niks geheim (Genesis 37, 1-4); De broers hebben een geheim (Genesis 
37, 5-36); De waarheid geheimhouden (Genesis 39). 

 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 


