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Activiteitenkalender 2022-2023 
 

8 december  OC vergadering 

13 december Cultuurpalet groep 7-8 

21 december  Kerststukjes maken 

22 december  kerstviering 

23 december Kerstvakantie  12.00 uur (hele 
school) 

Sintviering 
Nog even een klein berichtje over hoe fijn het was 
dat de Sint met zijn (dit jaar vrouwlijke) pieten 
weer onze school een bezoekje heeft gebracht. 
Hij was eerst in de war van alle hekken en de 
omleidingen rondom de school, maar gelukkig is 
het allemaal goedgekomen. Ook de surprises in 
groep 5 t/m 8 zagen er prachtig uit, kortom: we 
verheugen ons nu al op volgend jaar! 
 

 
 
Verlichting en versiering 
Sinds vorige week is onze school aan de 
buitenkant prachtig versierd met lichtjes. Meneer 
Ron heeft ze voor ons opgehangen, dank! 

 
Ook de binnenkant van de school ziet er prachtig 
uit, met dank aan de Oudercommissie. 

Kerststukjes 
Op woensdag 21 december gaan we gezellig 
kerststukjes maken op het schoolplein, met 
warme chocomelk en muziek. Houd dus rekening 
met de kledingkeuze voor die dag. De kinderen 
nemen zelf een bakje en versiering mee in een 
plastic tas. Deze tas met inhoud moet dinsdag 20 
december mee naar school. De oudercommissie 
zorgt voor oase en groen. Het kerststukje mag na 
het kerstdiner op donderdagavond mee naar huis. 
 
Kerstdiner op de Groen 
Op donderdagavond 22 december gaan we met 
heerlijk met elkaar op school eten en kerstfeest 
vieren. Volgende week komt er via Parro een 
intekenlijst en kunnen jullie aangeven wat jullie 
kind mee neemt. Koude en kant en klare kunnen 
donderdagochtend meegeven worden. Warme en 
zelfgemaakte dingen kunt u donderdagavond 
meegeven. Donderdagochtend neemt iedereen 
een bord, beker en bestek (allemaal voorzien van 
naam) mee in een plastic tas. Aan het eind van de 
dag zullen de leerkrachten dan alvast de tafels 
dekken. 
De deur gaat om 17.20 uur open. Ouders zijn van 
harte welkom om de kinderen even in de klas te 
brengen. We zullen het kerstdiner starten om 
17.30 uur en om 18.30 uur kunnen de kinderen 
weer opgehaald worden. De kinderen uit groep 1 
t/m 4 moeten opgehaald worden in de klas. Zij 
komen dus niet zelf naar buiten. De kinderen uit 
groep 5 t/m 8 mogen zelf de school verlaten, 
tenzij jullie in parro aangeven dat jullie je kind 
binnen op komen halen. De leerkracht zal jullie 
kind dan vragen in de klas op jullie te wachten. 
Na het kerstdiner gaat het kerststukje en de tas 
met bord, beker en bestek weer mee naar huis. 
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Gezamenlijke kerstviering 
Op vrijdag 23 december start de schooldag 
gewoon om 8.30 uur. Wij zullen die ochtend met 
de hele school een kerstviering hebben in de 
gymzaal. We zullen met elkaar het kerstverhaal 
lezen via theaterlezen en liedjes zingen.  
Aan het eind van de ochtend gaan ook alle 
knutselwerkjes mee naar huis. Willen jullie zorgen 
voor een tas waar alles in kan? 
 
Inzamelingsactie voedselbank 
Morgen is de laatste dag dat de kinderen kunnen 
producten mee kunnen nemen voor de 
voedselbank. In elke klas staan er kratten en we 
zien daar al veel spullen inzitten. De Kinderraad 
heeft vandaag al even gekeken hoe het ermee 
gaat. Welke groep heeft de meeste spullen 
verzamelt aan het eind van de week? Laten we er 
met elkaar voor zorgen dat iedereen een fijne 
kerst kan hebben.  
Hieronder nog een keer het lijstje met artikelen 
voor in de krat. 

 
 
Kerstkaarten 
Alle leerlingen van de Groen maken in de klas ook 
mooi versierde kerstkaarten voor de mensen die 
gebruik maken van de voedselbank, zodat zij niet 
alleen eten en drinken hebben, maar ook weten 
dat wij aan ze denken. Deze kaarten gaan de 
kinderen van de Kinderraad op woensdag 21 
december met juf Ellis naar de voedselbank 
brengen.  
 

 
 
DIA toetsen 
Volgende week gaan de kinderen van groep 3 t/m 
8 alvast oefenen hoe zij een DIA toets moeten 
maken. Vooraf zien ze een powerpoint waarbij 
stap voor stap uitgelegd wordt wat ze moeten 
doen. Ook de leerkracht kan op deze manier vast 
kijken hoe het werkt en ontdekken wat goed gaat 
en waar nog extra aandacht aan besteed moet 
worden. Zo zijn de kinderen vast goed voorbereid 
als de echte toets komt in de week van 16 januari. 
Jullie ontvangen als ouders in januari ook nog een 
brief over de werkwijze hiervan, zodat jullie ook 
goed op de hoogte zijn. 

 
 
 Kerstvakantie 
Op vrijdag 23 december zijn alle groepen om 
12.00 uur uit. Voor iedereen start dan de 
kerstvakantie. In het nieuwe jaar starten we weer 
op maandag 9 januari 2023. 
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