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Actie voor de voedselbank
Sinterklaas is net vertrokken en veel van ons zijn alweer bezig met
het plannen van het kerstdiner of zijn druk met andere kerstinkopen. Helaas zijn er ook gezinnen in het Westland waarvoor dit
geen vanzelfsprekendheid is omdat zij hier de financiële middelen
niet voor hebben. Gelukkig kunnen zij dan een beroep doen op de
voedselbank. Om deze gezinnen te helpen, gaan we met alle
WSKO scholen voedselpakketten samenstellen. Naast de hulp die
we bieden, maken we kinderen bewust van het feit dat er ook
dichtbij verscholen armoede is en dat we samen de verantwoordelijkheid dragen om in onze maatschappij te zorgen voor
elkaar. Een teken van goed burgerschap, één van de kerndoelen
van het basisonderwijs.
Wat gaan we doen?
Alle kinderen mogen op de avond van het kerstdiner iets meenemen voor de voedselbank. Dit kunnen zij inleveren bij de tafel die
dan in de gang bij de kas staat. In de bijlage bij deze nieuwsbrief
kun je zien aan wat voor producten je kunt denken. Vrijdag 21 december worden alle producten door de voedselbank opgehaald.

Kerstbuffet
Op donderdag 20 december organiseren
we een “lopend kerstbuffet” met alle kinderen. Vanaf 17.25 zijn de deuren open.
Het diner start om 17.30 en duurt tot 18.30.
De kinderen moeten ook weer uit de klas
worden opgehaald. Wij hopen dat iedereen
wat lekkers voor het kerstbuffet meeneemt. Vanaf 10 december hangt er bij de
klas een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat uw kind tijdens het kerstbuffet
meebrengt. Wilt u alles voorgesneden en
zo nodig verwarmd mee naar school geven?
Alvast bedankt en tot dan!

Kerstviering in de kerk
Op vrijdag 21 december
vieren we kerst in de Sint
Jan de Doper kerk in Wateringen. Om 09.00 zijn
alle A groepen aan de
beurt en 1/2 A en 1/2 B.
Om 10.15 zijn de B groepen en 1/2 C en 1/2 D aan
de beurt. De leerlingen
van de groepen 6 zijn
hard aan het oefenen met
een schimmenspel waarmee zij tijdens de kerkviering het kerstverhaal
zullen vertellen. Wij zouden het leuk vinden als
er ook veel ouders, opa’s,
oma’s, broertjes, zusjes
en andere geïnteresseerden komen kijken. We
hopen op een volle kerk.

Het Kerstcafé
Ook dit jaar is er tijdens het kerstdiner van de leerlingen
voor de ouders een kerstcafé ingericht in de aanbouw. Alle ouders zijn hiervoor uitgenodigd. U kunt daar van een
hapje en een drankje genieten en gezellig met elkaar bijpraten terwijl u op de kinderen wacht. Dit jaar zal wijnkar
“geluk in een glas” ook aanwezig zijn om iedereen van
een lekker wijntje te voorzien. Wij vinden het leuk als er
bij het kerstcafé diverse hapjes te nuttigen zijn en willen
de ouders daarom vragen niet alleen voor de kinderen wat
lekkers mee te brengen voor tijdens het kerstdiner, maar
ook wat te maken of mee te brengen voor het kerstcafé.
De oudervereniging zal zorgen dat er drankjes in huis gehaald worden. Wij
hopen veel ouders te mogen
begroeten.
De Oudervereniging

Foute kersttruiendag!

Op vrijdag 14 december is het
foute kersttruiendag! Alle leerlingen mogen die dag in een
“foute” kersttrui op school komen! Doen jullie ook mee?!

Nationaal Ouderenfonds

Kerstcircuit

Ook dit jaar doet onze school
mee aan de kerstkaartenactie
van het Nationaal Ouderenfonds. Alle kinderen gaan komende week in de klas een
kerstkaart maken waarna ze
worden opgestuurd. Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL
zorgen ervoor dat de kaarten
bij eenzame ouderen worden
bezorgd.

Op vrijdag 14 december
gaan alle groepen ‘s middags een kerstcircuit doen.
Tijdens het kerstcircuit zullen er allerlei leuke kerstactiviteiten in de groepen
gedaan worden. De Oudervereniging zorgt die middag
voor wat lekkers met wat te
drinken erbij.

Kerstbomen halen
Traditiegetrouw worden
ook dit jaar de kerstbomen
gehaald door de leerlingen
van de groepen 8. Zij
zullen onder begeleiding
van hun leerkrachten en
enkele ouders op maandag
10 december de
kerstbomen halen bij de
Hornbach en bij de klassen
bezorgen. Na afloop
krijgen ze warme chocolademelk met wat lekkers
om helemaal in de
kerststemming te komen.
Graag bedanken wij de
Hornbach voor de mooie
korting die wij bij aanschaf
van de kerstbomen krijgen!

Vakantie
Vrijdag 21 december zijn
alle leerlingen om
12.00 uur vrij!

Wij wensen
iedereen fijne
feestdagen !!

