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Kerstmis 2018
De lichtjes in de mast branden weer en achter de
ramen verschijnen flonkerende sterren. Auto’s
rijden met open bagageruimte door de wijk en
achterin piept de kerstboom eruit. We maken ons
op om Kerst te vieren. Natuurlijk vieren wij ook op
de Nicolaasschool Kerst met de Kerstmusical, die
zoals ieder jaar wordt opgevoerd door groep 6 en
met, zoals te verwachten valt, een heerlijk
Kerstbuffet. In het voorprogramma zal een klein
kerstconcert te horen zijn van ons schoolorkestje.
De laatste donderdag van het jaar ziet er dit jaar iets anders uit:
Donderdagochtend 20 december nemen de kinderen een bord, mes, vork, drinkbeker en
toetjeslepel (alles voorzien van naam!) in een tas mee. ’s Avonds gaan deze spulletjes weer
mee terug naar huis. Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij!
De Kerstviering is van 17.00 tot 19.00 uur. Om 16.45 uur staat de schooldeur open. Wilt u
ervoor zorgen, dat de kinderen op tijd zijn! Vanaf 18.00 uur staan ouders van de
NatuurWerkWeek-groep op het grote plein voor u klaar met eten en drinken en allerlei
kerstspullen (zoals kerstbomen van hout, kerststerretjes, zelfgemaakte vaasjes en
hyacintjes). De opbrengst hiervan gaat naar de NatuurWerkWeek voor de groepen 7 en 8.
Dus zorg voor wat (klein) geld en eet gezellig een hapje mee.

Rond 19.00 uur is de traditionele afsluiting van de Kerstviering door onze kleuters. Anders
dan voorgaande jaren blijven ouders op het buitenplein en staan de kleuters voor het
klimtoestel. Na afloop van de viering kunt u uw kind(eren) ophalen bij de eigen leerkracht
van de groep en kunt u nog wat nagenieten op de kerstmarkt. Ondertussen zal ons
schoolorkestje ook buiten een optreden geven. Zij gaan met de pet rond om een kleine
bijdrage op te halen voor de NatuurWerkWeek.
Op vrijdag 21 december begint de Kerstvakantie voor alle groepen om 14:00 uur.
Wij wensen u een Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar.

Invaller groep 3
Dinsdag 18 december nemen we helaas afscheid
van meester Paul. Er staat een reis door hem
gepland. Wij bedanken hem voor zijn inzet en
wensen hem het allerbeste. Na de kerstvakantie
zal Karin de Koning zijn taak overnemen op
maandag en dinsdag. Volgende week maandag is
zij op school om kennis te maken met de kinderen
en de lesstof. Juffrouw Thea blijft de overige dagen
de vaste invalster.

Juffrouw Mariëtte
Het gaat een stukje beter met Mariëtte. De
bloeddruk gaat iets omlaag. De onderdruk zit
onder de 100 maar is nog steeds te hoog. We
wensen haar heel veel beterschap en een gezond
2019.

Ouderraad
Begin van het schooljaar hebben wij u verzocht de
vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar van €
50,- per leerling over te maken. Op dit moment
heeft ruim 80% de ouderbijdrage voldaan. Mocht
u dit nog niet overgemaakt hebben willen wij u
vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen
op IBAN: NL59RABO0159286573
o.v.v. Ouderbijdrage 2018-2019 met vermelding
van de naam van uw kind en de groep waarin
hij/zij zit. De ouderbijdrage is inclusief het
schoolreisje en exclusief de kosten Natuur Werk
Week groep 7 & 8 en de eigen bijdrage busvervoer
zwemonderwijs groep 4 en 5. Mocht u vragen
hebben over de vrijwillige ouderbijdrage dan kunt
u contact opnemen met Irene Hilhorst
(penningmeester
ouderraad),
via ouderraad@nicolaasschool.nl
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