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Meester Joao is geridderd 
Meester Joao onderneemt heel veel  voor de Kaap Vedische gemeenschap hier in 
Nederland. Gisteren is hij hiervoor geridderd. We zijn heel trots op hem.  

Leerling mediatoren 
Onze leerling mediateren zijn nu een tijdje bezig en we zijn benieuwd hoe het gaat. 
Daarom komen we woensdag 19 december van 12.00-12.45 uur bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen. 

Mozakoor 
Vandaag hebben de kinderen van het Mozakoor een optreden gegeven in het 
verpleeghuis Antonius op de Nieuwe Binnenweg. De bewoners vonden het erg leuk 
en de kinderen ook!  Bij de inloop van het kerstdiner op dinsdag 18 december om 
16.45 uur zal het kinderkoor ook gaan optreden op het voorplein van school. U bent van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Woensdag 19 december is er geen repetitie na schooltijd. Volgend jaar gaan we weer verder. De eerste 
keer zal op woensdag 16 januari zijn. 
 
Kerst 
Op dinsdag 18 december houden we een kerstdiner op school. Alle kinderen zijn om 16.45 uur welkom 
op school. We beginnen op het voorplein, want het Mozakoor geeft een optreden. Daarna gaan we naar 
binnen en vieren alle kinderen het kerstfeest in hun eigen klas met de juf of meester. We vragen alle 
kinderen om iets lekkers (en gezonds) mee te nemen. Er hangen lijsten bij de klassen waar de gerechten 
op ingevuld kunnen worden. In de ouderkamer kunnen ouders samen met elkaar eten. Voor meer 
informatie hierover, kunt u terecht bij juf Fatma.  Op woensdag 19 december is er een gezamenlijke 
kerstviering in het speellokaal. Er zal een kerstverhaal worden verteld en we zingen liedjes met elkaar. 
 
Knopen gezocht 
De kleuters zijn op zoek naar knopen in allerlei kleuren, vormen en grootte. Heeft u thuis nog knopen 
liggen waar u niets mee doet, breng ze alstublieft naar de groepen 1/2. De kinderen kunnen de knopen 
op verschillende manieren gebruiken; sorteren op kleur/grootte, dingen versieren bij het knutselen, er 
mee spelen, enzovoort. Wilt u ze voor ons bewaren/sparen? Alvast bedankt namens de kleuters! 

Ouderkamer /Oproep  
Wij zijn dringend op zoek  naar een oppasmoeder (vrijwilligers) die 1 of 2 keer in de week wilt oppassen 
voor onze oppaskinderen van de Nederlandse taalles in de ouderkamer. Voor meer informatie/vragen 
kunt u bij Fatma terecht.                                                 NB: Folders voor de dames sportles kunt u vanaf 
vandaag bij Fatma in de ouderkamer halen. Wees er snel bij, want vol is vol! 

Kalendermaand: December 

do 13 Groep 3 gaat naar de voorstelling “Abels eiland” van KCR 

vr 14  

za 15  

zo 16  

ma 17  

di 18 16.45 uur Ons Kinderkoor zingt op het voorplein 

woe 19 12.00-12.45 uur overleg leerling mediatoren 

do 20  

vr 21 Alle kinderen zijn vrij. 

 
 
 


