
 
 

 
 
 

Datum: 14 december  2017                        Jaargang:  22                       Nummer:   15 

 
Kerstviering:   
Donderdag 21 december houden wij de kerstbrunch op school van 12.00 uur tot 
13.00 uur. Voor die tijd spelen de leerlingen van meester Anton het kerstspel, 
eerst voor groep 1 t/m 4 en daarna ook nog voor groep 5 t/m 8. aansluitend 
krijgen alle kinderen een heerlijke brunch. ’s Middags zijn alle kinderen vrij. 
 
Het brengen van de gerechten:  
Denkt u bij het brengen van de gerechten aan uw parkeerkeuze? De bewoners 
van de Geuzingerbrink moeten indien nodig de brink kunnen gebruiken. Het 
parkeren bij het winkelcentrum is daarom een goede optie. 
 
U kunt uw gerecht om 12.00 uur naar de groep brengen of deze ’s morgens om 
half 9 meegeven of brengen naar school. Heeft u nog vragen, neem dan 
contact op met de coördinator van de ouderraad (de naam staat op diezelfde 
kerstboom in de klas)   
Tip: wanneer uw kind allergisch is voor bepaald voedsel, bespreek dan thuis 
van te voren wat zij/hij wel of niet mag eten tijdens de kerstmaaltijd!   
 
Afscheid van meester Heemskerk. 
De data en tijden voor het afscheid van meester Heemskerk even op een rijtje. 
Groep 1 tot en met groep 8: 
Woensdag 20 december: 8.30 uur tot 12.30 uur 
Donderdag 21 december: 8.30 uur tot 13.00 uur 
Groep 2 tot en met 8. 
Vrijdag 22 december: 8.30 tot 12.00 uur 
LET OP:  
Groep 1 is op vrijdag 22 december van harte welkom van 10.00 uur tot 12.00 
uur. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten ervoor zorgen, dat zij voor donderdag 
een bord, beker en bestek (met naam) mee naar school nemen! 
 
Groep 8 ging schaatsen: 
Woensdag gingen de beide groepen 8 naar de ijsbaan in het centrum van 
Emmen om te schaatsen. Daar aangekomen, kregen we allemaal schaatsen en 
toen we die hadden ondergedaan, gingen we de schaatsbaan op. 
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Ondanks dat we vaak vielen, overleefden we het toch. Het uur ging veel te snel 
voorbij. We hadden het liefst nog wat langer geschaatst. Jammer genoeg 
moesten we weer naar school.  
We bedanken de ouders die meehielpen bij de begeleiding van het fietsen. 
 
Kerstkaartjes: 
Op school is de regel dat er geen kerstkaarten worden uitgedeeld aan 
klasgenoten in de groep.  Eén kerstkaart voor de hele groep is misschien een 
goed idee om iedereen fijne dagen te wensen. 
 
Winterkleding / sportkleding 
Nu het winter is, hebben veel kinderen handschoenen en een sjaal/ muts op. 
Zet hier AUB de naam van uw kind in. Dit is handig als er iets zoek raakt. Dit 
geldt ook voor sportkleding.  
Komt uw kind met snowboots / laarzen naar school, geef dan extra schoenen  
(bv sportschoenen) mee.  


