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Agenda
21 december
22 december
25 december t/m
05 januari
11 januari

Kinderkerstetentje
Begin kerstvakantie groep 3 t/m 8 (12.00 uur)
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole

Kerstgezinsviering
De leden van de liturgische werkgroep verzorgen ook dit jaar weer in samenwerking met een aantal leerlingen de
kerstgezinsviering . De viering op zondag 24 december begint om 18.00 uur in de parochiekerk van Amstenrade en is
speciaal bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar samen met hun ouders/verzorgers.

Kinderkerstetentje
Iedereen verheugt zich al op het kinderkerstetentje van donderdagavond 21 december.
Dringend verzoek aan de ouders om niet eerder dan 19.15 uur de kinderen op te halen, zodat zij voldoende tijd
hebben om rustig te eten.
Wij danken langs deze weg bij voorbaat alle sponsoren voor hun bijdrage en de leden van de werkgroep voor hun
inspanningen om dit sfeervol gebeuren mogelijk te maken.
Deze feestelijke avond wordt ook dit jaar muzikaal opgeluisterd door de leden van de jeugdharmonie. Wij danken de
dirigente en de muzikanten hiervoor van harte. En uiteraard gaat een woord van dank uit naar alle ouders die ervoor
zorgen dat kinderen en leerkrachten samen kunnen genieten van een heerlijk avondje.

Groep 7 wint verkeersquiz
De leerlingen van groep 7 hebben op woensdag 13 december de regiofinale van de verkeersquiz in de Westelijke
Mijnstreek gewonnen. Het is voor het eerst dat een groep van onze school de eerste plaats behaalt. De kinderen
hebben met hun leerkrachten de komende maanden nog tijd om zich voor te bereiden op de provinciale finale die
plaatsvindt op 14 juni in Roermond.
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Nieuwe leerling is Ilay Kainama (groep 1/2A). Wij heten hem met zijn ouders van harte welkom in onze
schoolgemeenschap.
In de gemeenschappelijke ruimte staat een ton waarin lege batterijen worden verzameld. De school ontvangt voor
het inleveren van de batterijen waardepunten die ingeleverd kunnen worden bij de schoolleveranciers.
Op onze website www.deverrekijker.nl staan ook fotoalbums van speciale activiteiten zoals het bezoek van
St. Nicolaas en het kinderkerstetentje.
In verband met de veiligheid wordt de voordeur om 17.00 uur afgesloten. Dringend verzoek aan de ouders
die kinderen ophalen uit de BSO is om gebruik te maken van de zij-ingang van de BSO bij de trap en de
school ook weer via deze trap te verlaten.
Op maandag in de oneven weken is Esther Lamboo, sociaal-pedagogisch werker verbonden aan het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) van 14.30 uur tot 15.30 uur in school aanwezig voor een inloopspreekuur. Met vragen op het
gebied van opvoeding, opgroeien en ontwikkeling kunt u bij haar terecht.

Directie en leerkrachten
wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018

