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KALENDER
datum
donderdag 29 november
vrijdag 30 november
zondag 2 december
woensdag 5 december
zondag 9 december
zondag 16 december
dinsdag 18 december

woensdag 19 december
vrijdag 21 december

activiteit
Kinderen de hele dag vrij
Kinderen de hele dag vrij
1e Advent
Sinterklaasfeest: kinderen om 12.00 uur vrij!
2e Advent
3e Advent
Kerstfeest: kinderen om 12.00 uur vrij
Om 16.30 uur wordt iedereen weer op school verwacht!
Kerstmarkt van 16.30-18.00 uur.
De school begint om 9.30 uur
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij: de kerstvakantie begint!

VAN DE DIRECTIE
De maand december staat in het teken van feest. We vieren het sinterklaasfeest met elkaar en
daarna het kerstfeest. De overgang tussen deze feesten gaat op school altijd heel snel. Zodra
Sinterklaas de deur uit is, wordt de school versierd voor
kerst. Ook om ons heen zien we de kerstbomen en lichtjes al
verschijnen. Ook de etalages in de winkels zien er gezellig
uit…
In de christelijke traditie draait het kerstfeest om de
geboorte van Jezus. Zijn geboorte betekent het begin van iets
nieuws. Kerst is het feest van de hoop. Het is het feest van
God die mensen niet aan hun lot overlaat. God is met ons,
God is bij ons. Deze boodschap hopen wij aan de kinderen
mee te geven.
Ik wens u alvast gezegende kerstdagen toe!

REGEL VAN DE MAAND
We gaan positief met elkaar om en zijn beleefd.
De komende weken kijken we in de klas hoe je een positieve bijdrage kunt
leveren aan de groep. Ieder kind kan een positieve rol vervullen. Door daar bewust van te
zijn, kan er een hoop veranderen in de groepsdynamiek.

OUDERBIJDRAGE
Hartelijk dank als u de ouderbijdrage al heeft betaald! Heeft u het nog niet gedaan? Wilt u
dat dan alsnog in orde maken?
De ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per kind per schooljaar. U kunt dit bedrag contant
betalen op school of overmaken op NL 81 RABO 0365116394 op naam van de Juliana van
Stolbergschool onder vermelding van ouderbijdrage + naam van uw kind(eren).
Het geld voor het schoolreisje en het schoolkamp innen wij in het voorjaar.

SINTERKLAAS
Op 5 december vieren we het sinterklaasfeest met de kinderen op
school. De kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij.

KERST
Op dinsdag 18 december vieren we met elkaar het
kerstfeest. De kinderen gaan die dag gewoon naar
school. Om 16.30 moeten de kinderen weer op school
komen, samen met u als ouders. Er is dan een kerstmarkt met allerlei leuke activiteiten. Ook
kunt u voor kleine bedragen kleding en speelgoed kopen. De kerstmarkt duurt tot 18.00 uur.

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS
Ouders van groep 8 staan binnenkort met hun kind voor de keuze van een nieuwe school.
Om ouders en kinderen te informeren, organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs
open dagen. Het is zeer aan te raden de open dagen met uw kind te bezoeken.
18 januari 15.00-21.00 uur

25 januari 16.00-21.00 uur

23 januari 18.30-21.00 uur

1 februari 16.00-21.00 uur

