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Een bijzonder kerstdiner, al ruim 20 jaar!
Ieder jaar weer een luxe
Kerstdiner. Uiteraard
komt dit niet vanzelf tot
stand, maar hoe zit dit
nu eigenlijk? Lees het
bijzondere verhaal van
Irma Hellegers:
Lang geleden toen Pauline
in groep 8 zat, heb ik aangeboden om het Kerstfeest
te sponsoren. Nu ruim 20
jaar later doen wij dit nog
steeds met veel plezier.
Nu zit mijn kleindochter
Jade al in groep 1 en is het
dus nog leuker om elk jaar
weer het eten te mogen
verzorgen op school. Alle
ingrediënten hiervoor worden ook al deze jaren belangeloos beschikbaar gesteld door onze leveranciers
en klaargemaakt door onze
koks. De snoepzakjes maak
ik ook elk jaar weer zelf en
ik breng deze al ’s morgens
met de mandarijnen naar
school toe. We brengen dan
’s avonds eerst de soep
naar school en zie er op toe
dat er voldoende is voor
alle kinderen, juffen, meesters en begeleiders. Vervolgens rijdt er dan weer iemand terug naar de zaak
om de knakworstjes, kipnuggets en gehaktballetjes
op te halen. Hierna moet er
nogmaals teruggereden
worden naar de zaak om de
ijsjes op te halen.
Al met al zijn we er wel
druk mee, maar het is te
leuk om het niet te doen.

Irma
De afgelopen week hebben
we meerdere malen mogen
genieten van de prachtige
Kerstmusical van groep 7.

De kinderen hebben echt
gestraald en laten zien dat
ze heel wat kunnen bereiken met synergie. We willen de ouders die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk danken. Afgelopen donderdag hebben we een
prachtige Leader in me-dag
beleefd met de kinderen,
waarvan een kort verslag
op pagina 2. Die avond
hebben we met z’n allen
weer genoten van het
Kerstdiner en was het bovenal een heerlijke avond
in een prachtige Kerstsfeer.
Vanmorgen was het de
beurt aan de kinderen van
groep 1 & 2. Zij mochten
hun Kerstmusical opvoeren
voor een bomvolle hal met
ouders, broertjes, zusjes en
kinderen uit gr. 3 t/m 5.
Het werd een unieke voorstelling, waarbij de kanjers
het ontzettend goed deden.
We willen iedereen bedanken voor hun hulp, in
het bijzonder onze

Oh denneboom...oh
denneboom!
Wederom staat er een
prachtige Kerstboom
te pronken in onze
voortuin. Ook dit jaar
is deze, door de ouderraad opgezette
boom, beschikbaar
gesteld door Tuincentrum Borghuis. We
willen Borghuis bedanken voor wederom dit vriendelijke
gebaar.

Ouderraad. Het is indrukwekkend wat we met z’n
allen voor elkaar krijgen.
We wensen u fijne Kerstdagen en een bijzonder
gelukkig & gezond 2018!

21 december

Hoe onze sterren stralen...
Gisterochtend hadden we
samen met de kinderen de
tweede Leader in me-dag
georganiseerd. Deze keer
waren er geen genodigden,
maar was het bedoeld
om de kinderen het podium
te bieden en elkaar te laten zien welke doelen we
willen bereiken en hoe we
dat doen. We zijn gezamenlijk gestart in de hal met
een vol programma waarin
juist de kinderen waarvan
je misschien niet direct verwacht om op de voorgrond
te treden, de show stalen.
Om maar enkele voorbeelden te noemen:
Luc Groothuis die het hele
programma aan elkaar
praatte, omdat hij wil leren beter te worden in het
spreken voor grote groepen.
Frederique Oude Nijhuis die
wil laten zien dat ze beter is
geworden in het lezen, omdat ze dit als doel heeft.
Timmertalent Lucas Heek
die wel een heel speciale
boot liet zien die hij met z’n
opa had gemaakt.
Boet Scholten had als verrassing nog een Kerstmuts
voor ieder kind!
Het was allemaal hartverwarmend om te zien hoe
respectvol de kinderen naar
elkaar luisterden en elkaar
in de waarde lieten. We zijn
met z’n allen behoorlijk
gegroeid in gewoonte 5.
Het trots zijn op jezelf en
de ander voerde de boventoon.
Vervolgens gingen de kinderen in groepjes allerlei
activiteiten doen, waarop ze
zich van tevoren hadden
ingeschreven. Daarna hoorde het opruimen er natuurlijk ook bij en lieten de kinderen zien hoe je met synergie de school weer klaar
kunt maken voor de Kerstavond.
Het was een meer dan geslaagde dag, waarvan hiernaast een foto-impressie.

* De prachtige foto’s zijn gemaakt door Giel Kamphuis.

