
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 13    week 49, 6 december 2018 

 
kalender december 2018 / januari 2019 
maandag 10 december    - hulp gevraagd bij school versieren voor Kerst 
maandag 17 december    - Kerststukjes maken  
donderdag 20 december    - Kerstdiner en Kerstmarkt, 17.30-18.30u  
vrijdag 21 december     - hulp gevraagd bij opruimen Kerstversiering 
zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari - Kerstvakantie 
donderdag 10 januari     - koffieochtend thema “Verteltassen”  
week van 14, 21 en 21 januari   - toetsweken

Dag Sint, Welkom Kerstman 
De decemberfeesten volgen elkaar altijd razendsnel 
op. We hebben Sinterklaas nog niet uitgezwaaid, of de 
Kerstman staat voor de deur. In deze nieuwsbrief 
vindt u informatie over de feestelijkheden op  
De Polderhof. Ook vragen wij om uw hulp… 

 
Leerlingenraad 
De groepen 5 – 8 zelf leerlingen gekozen voor de 
leerlingenraad:  
Groep 5 Milan en Armando  
Groep 6 David en Angel 
Groep 7 Zainin en Aicha 
Groep 8 Joey en Mike 
Juf Marieke begeleidt de leerlingenraad en zal op 
korte termijn met deze leerlingen vergaderen.  
 
O kom er eens kijken bij de gevonden voorwerpen 
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen die niet zijn 
opgehaald. O.a. een winterjas. Komt u even kijken of 
er iets van uw kind bij zit?  
 
Helpt u maandag mee met de Kerstversiering? 
Maandag 10 december wordt de school omgetoverd 
in Kerstsfeer. Hiervoor is hulp nodig! Kunt u helpen? 
Geeft u zich op bij de leerkracht of klassenouder van 
uw kind.    

Kerstdiner en Kerstmarkt donderdag 20 december 
Kerstdiner 
Voor de kinderen is er donderdag 20 december van 
17.30-18.30u een gezellig Kerstdiner.  
Wij vragen u een gerechtje te maken of iets te drinken 
mee te nemen. Dat hoeft niet voor de hele groep! Als 
u een hapje maakt voor ca. 10-15 personen dan is dit 
vaak ruim voldoende.  
Vanaf maandag a.s. hangt in elke klas een Kerstboom 
op de deur. Wij vragen u daar op te schrijven wat u 
gaat maken. Kijkt u ook even wat andere ouders 
maken? Zo kunt u er samen voor zorgen dat er niet te 
veel van hetzelfde op het menu staat.  
Kerstmarkt 
Voor de ouders is er tijdens het Kerstdiner een 
Kerstmarkt. U kunt voor een klein bedrag (50 cent) de 
Kerstknutsel van uw kind kopen en genieten van een 
hapje, een drankje en een hoop gezelligheid.  
De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan ons 
schoolplein. We zoeken ouders die de kraampjes 
willen bemannen. Geeft u zich hiervoor op bij de 
leerkracht/klassenouder van uw kind?  
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Kerststukjes maken 
Ook dit jaar willen we graag weer een Kerststukje 
maken met de kinderen. Voor groen wordt gezorgd, 
maar heeft u nog groen over, dan zijn wij er blij mee!   
Uw kind heeft zelf een kaars, oase, een bakje en 
versiering nodig, geeft u dit mee? Donderdag na het 
Kerstdiner of vrijdag 21 december krijgt uw kind het 
Kerststukje mee, zodat u tijdens de feestdagen een 
leuk Kerststukje van uw eigen kind heeft staan.  
 
Opruimen 
Natuurlijk moeten alle Kerstspullen en kraampjes ook 
weer opgeruimd worden. Uw hulp is vrijdag 21 
december van harte welkom! Vele handen maken 
licht werk. Ook hier kunt u zich aanmelden bij de 
leerkracht of klassenouder van uw kind.  
 
Niet bereikbaar i.v.m. stroomstoring 
We hadden vanochtend tot ca. 12.30u een 
stroomstoring in een deel van het schoolgebouw. 
Vanwege deze storing waren we o.a. telefonisch niet 
bereikbaar, excuses voor het ongemak. 
Gelukkig is de storing inmiddels verholpen.  
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