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Beste ouders/verzorgers, 
 
 
In dit voorwoord wil ik nog eens uw aandacht vragen voor de begintijd  
van onze school: 08.30 uur. 
Heel veel van u weten dit en zijn altijd op tijd. Dat is fijn. 
Ik richt me hier dus op een kleiner deel van u. 
 
Ik zie de laatste weken meer en meer ouders, maar ook wel kinderen die alléén naar school komen, later binnen 
komen. En voordat de jassen en tassen dan zijn opgehangen is het zo vijf over half negen. 
 
Gaat het om zo’n sneeuwdag als afgelopen week, dan zult u mij niet horen. En een keer verslapen, kan gebeuren.  
Maar over het algemeen betekent de bel dat de les begint en niet dat het een signaal is om zo’n beetje op school 
te arriveren.  
Ik spreek laatkomers ook geregeld aan en eigenlijk vind ik dat niet prettig. 
Vandaar nog eens dit appèl. 
 
Mogen wij als team en andere kinderen die startklaar zitten, rekenen op ieders tijdige aankomst? 
Vijf minuten eerder weg van huis? 
Wij als team en ik in het bijzonder, kijk er vanaf morgen weer naar uit. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ons team. 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 

                            

      Van de Oudercommissie:     werkgroep Kerstviering 
 

 

Kerstviering & Parents Pre-Xmas borrel 

donderdag 21 december 

 
Graag herinneren wij u nogmaals aan de Kerstviering én de Ouderborrel die volgende week donderdag  
21 december tegelijkertijd plaatsvinden (zie svp de Bundersinfo van vorige week voor volledige beschrijving van het 
programma)! 
 
Om het programma goed te laten verlopen vragen wij uw aandacht in het bijzonder voor de volgende zaken: 
 

- Schrijf vandaag of morgen nog in voor de benodigde ouderhulp via de intekenlijsten aan de klas. Denk 
aan gerechtjes voor op het kerstbuffet en hulp tijdens de Lichtjesoptocht… 
Wij zoeken in het bijzonder nog extra ouders die als brigadier tijdens de lichtjesoptocht 
willen helpen! De veiligheid van onze kinderen staat voorop en zonder voldoende brigadiers kan de 
lichtjesoptocht geen doorgang krijgen!  
Het brigadieren duurt maar een half uurtje waarna u van harte welkom bent op de Parents Pre-Xmas 
borrel die om 18:00 uur in de kleine gymzaal aanvangt! Voor Glühwein en erwtensoep wordt gezorgd! 
Schrijf daarom meteen morgen in op de intekenlijsten aan het klaslokaal van uw kind! 
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- Vergeet tevens niet om uiterlijk deze week een overheerlijk kopje erwtensoep van Soeplokaal te 
bestellen voor u en uw partner zodat u tijdens de Ouderborrel van iets lekkers kunt genieten!  
Zou jammer zijn wanneer u dat moet missen….. 
Ook deze intekenlijsten hangen deze week nog bij de ingang van het klaslokaal van uw kind.  

 
 
Het programma van 21 december kort samengevat: 
16:30 uur Aanleveren culinaire bijdrage (op schaal) voor het Kerstbuffet van de kinderen* 
16:45 uur Alle kinderen en ouders worden verwacht op school. 

Alle kinderen (groep 1 t/m 8) brengen hun eigen dienblad naar de klas.  
Zorg in ieder geval voor bord, bestek en glas maar wie het leuk vindt mag het dienblad ook zeker 
versieren in Kerstsfeer! 
De jassen mogen aanblijven want de kinderen gaan vervolgens per groep in de lichtjesoptocht 
richting de Petruskerk. 

17:00 uur Start lichtjesoptocht naar de Petruskerk. Alles wat licht geeft mag mee! 
Alle ouders worden van harte uitgenodigd om langs de route te komen kijken.  

18:00 uur Aanvang Kerstbuffet in de klassen 
Aanvang Parents Pre Xmas borrel in kleine gymzaal 

19:00/19:15 uur  Einde Kerstviering en Ouderborrel.  
Ouders en kinderen gaan samen naar huis. 

 
* Ouders van kinderen met een allergie; gelieve zelf iets mee te brengen voor uw kind. 
 
Wij hopen op een grote opkomst volgende week en hebben er enorm veel zin in! 
Met feestelijke groet vanuit de OC, de Kerstcommissie  

 
 

        

Uit de groepen:                         
Gevraagd: spullen Techniekplein Leergroep I 
Voor het Techniekplein in Leergroep I zijn we op zoek naar materialen die de kinderen uit elkaar kunnen halen.  

Dus heb je een oude wekker liggen, een computerkast, radio, fiets, stofzuiger of ander apparaat wat veilig is  
om uit elkaar te halen? Geef het af bij het Techniekplein aan juffrouw Susan of juffrouw Anny en laat de kinderen 
dan lekker aan de slag gaan met schroeven en sleutelen.  
Alvast bedankt!  
Juf Susan. 

              

 
De Kerstvakantie vangt vrijdag 22 december om 12.00 uur aan. 
 
 
 

Jarigen in de week van 14 t/m 21 december. 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 

 
 
 
 
 
 

Agenda/Activiteiten 


