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Kerstviering
Wij nodigen alle vaders, moeders, broers,
zussen, oma’s, opa’s en andere
belangstellenden uit om met ons het
kerstfeest te vieren op donderdag 20
december om 19.00 uur in dorpshuis “De
Viersprong” te Buinerveen.
De kinderen van groep 6/7/8 voeren de
musical “De moeite waard” op. Ook de
kinderen van de andere groepen hebben
hun aandeel in de viering.
Na de kerstviering bent u van harte uitgenodigd om een kop warme
chocolademelk te komen drinken, buiten rond de vuurkorf.
We gebruiken de achteringang van de zaal. Die kunt u bereiken via het
parkeerterrein.
Op donderdagmiddag gaan de kinderen van groep 6/7/8 de musical
oefenen in het dorpshuis. We gaan er op de fiets naar toe.

Voetbaltoernooi

Agenda
08-12 Oud papier
13-12 Mieke komt dansen met
groep 6/7/8
15-12 Kerstactie ouderraad
18-12 Mieke komt dansen met
groep 1/2
20-12 Kerstviering 19.00 uur
21-12 De kerstvakantie begint
voor alle kinderen om 11.45 uur
02-01 Zaalvoetbaltoernooi
07-01 Eerste schooldag in het
nieuwe jaar

In de kerstvakantie, op woensdag 2 januari, doen we met twee teams
mee aan het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in “De Splitting”. We hopen
dat veel ouders en kinderen ons komen aanmoedigen.

Kerstactie
Op zaterdag 15 december van 10.00 tot 13.30 organiseert de ouderraad
in samenwerking met de ouderraad van OBS School 75 een kerstactie.
Net als vorig jaar wordt huis aan huis suikerbrood en droge worst te koop
aangeboden. Wie kan helpen kan zich opgeven bij juf Nelleke of bij
Monique Meijer, tel 06 27742899.

Oud papier
Helaas heeft zich nog niemand gemeld, dus een herhaalde oproep:
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die één keer per jaar op zaterdag wil
helpen bij de inzameling van het oud papier. U kunt zich aanmelden bij
Pauline.
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Verjaardagen
06-12 Lisa uit groep 1

Bijbelrooster
10 t/m 14 december 2018
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Een oud liedje, Micha 5:1-4a
17 t/m 21 december 2018
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 20 december.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

Kleuternieuws
Letterkoffer: Ruben
Letter: K
Thema: Kerst
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