Nieuwsbrief
Beste ouders en/of verzorgers,
Wat een geweldige week hebben we gehad! Afgelopen dinsdag hebben
de kinderen van groep 8 een lesmarathon van 24 uur gehouden. Vlak
voor we met ons bijzondere lesprogramma begonnen, kwam Hart van
Nederland langs om ons te interviewen. Dit hebben we in de avond live
op televisie bekeken. Wat stonden we er goed op!
Na de gewone lesdag, heeft het Rode Kruis de aftrap gegeven.
Aansluitend konden de kinderen per uur uit drie verschillende lessen
kiezen. Alle lessen zijn gegeven door ouders van groep 8, familieleden
van juf Freya en gastdocenten, die door de
leerlingen van groep 8 geregeld waren en
leerkrachten van de KWS. Zo was er in de
avond de mogelijkheid voor het volgen van
een les Scheikunde, Nask, EHBO, toneelles
van Hakim, nail-art, en ga zo maar door. Om
6.45 uur ging de telefoon en belde Giel Beelen om te
informeren hoe groep 8 de nacht was doorgekomen.
Weer een bijzondere ervaring!
Na het ontbijt van half 8 in de ochtend gingen de
kinderen om half 9 moe maar voldaan naar huis. Wat
een verrassing dat alle kinderen van school een
erehaag hadden gevormd op het plein. Rond 8.45 uur
belde RTV Noord Holland ook nog, zij waren
benieuwd hoe de kinderen de doorwaakte nacht
ervaren hadden.
Donderdagochtend hadden we een kerstmarkt in
de school. Daar verkochten de kinderen hun
zelfgemaakte kerstcadeautjes.
Donderdagavond hadden we de kerstviering op
school. Ouders en kinderen werden door Irenus
meegenomen in het verhaal; “het mooiste geschenk”. Wat een prachtige
avond en wat een leuke reacties hebben we van u mogen ontvangen!

Als afsluiter zijn we vanmorgen met groep 8 naar de Grote markt
gelopen en hebben we de cheque van onze acties overhandigd. De
kinderen hebben hiervan genoten en konden heel goed binnenkijken bij
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Agenda:
Zaterdag 20 december
Start kerstvakantie
Maandag 5 januari
Weer naar school
Woensdag 7 januari
Luizenpluizen
Maandag 19 januari
Groep 1-2-3 vrij

Jarigen:
20 dec Finley gr. 4
21 dec Tim gr. 7
23 dec Pleun gr. 8
25 dec Fiene gr. 3
29 dec Luna gr. 8
29 dec Daniël gr. 7
31 dec Joost gr. 3
01 jan Sam gr. 1A
09 jan Dinand gr. 3
10 jan Lewis gr. 5
10 jan Sterre gr. 8
10 jan Fanna gr. 7
14 jan Jikke gr. 1B
15 jan Toots gr. 3

het Glazen huis.
De totale opbrengst van groep 8 was € 2412.60
De totale opbrengst van de kerstmarkt was €528.75
Namens het team wens ik u allen fijne kerstdagen en
een goed, gezond en gelukkig 2015!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

