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De Kerstdagen komen er aan
stil staan en de tijd nemen,
mijmeren, overdenken en bezinnen.
Zijn er dingen om af te sluiten of
om opnieuw te beginnen?
En hoe zit het met onze dromen en wensen?
Of dingen die ons zijn overkomen?
Laat het los, laat ze zijn, laat ze achter;
de mooiste krijgen een plekje in je hart
en de moeilijkste worden geheeld door de tijd: zachter.
Zoals elk jaar komt er ook nu een nieuwe start.
Je kunt beginnen aan je oude of nieuwe dromen.
Ervaar het leven, laat het stromen.
Vrij naar Toon Hermans

Ons hele team wenst u fijne Kerstdagen
en een goed en gezond 2020.

Activiteiten Kerstfeest 2019
Candle Bags
De Oudercommissie heeft iedere leerling een candle bag en waxinelichtje op batterijen
cadeau gedaan. Deze zijn na de Sinterklaas uitgedeeld en de candle bags zijn door
iedere leerling mooi versierd.
Iedere dag mochten de kinderen hun lichtje laten branden in de klas. Ook met deze
actie wilde we de verbinding maken met Stichting Het Vergeten Kind. Door iedere dag
een kaarsje te branden voor alle kinderen die niet vergeten mogen worden. De
kinderen hebben hun lichtjes vandaag mee naar huis genomen.
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Opbrengst kaarsen verkoop voor Stichting Het Vergeten Kind
De verkoopactie voor Stichting Het Vergeten Kind zit er op. Alle kaarsen zijn
inmiddels uitgedeeld. De actie is een groot succes te noemen, in totaal hebben we
namelijk een bedrag van €2003,68 opgehaald! Iedereen bedankt hiervoor!
Uit elke Leergroep is er gisteren één topverkoper beloond met een prijsje. Van Leergroep I is dit Yuvaan, van
Leergroep II Caatje en van Leergroep III Nikki. Zij kregen een knuffel-eland.
Afgelopen week hebben kinderen in hun klas ook via de website van de stichting een digitale kerstwens
ingestuurd naar de 'vergeten kinderen'. De mooiste kerstwensen worden opgehangen in een prachtige
kerstboom bij de Winter Efteling. Tijdens de Heppie Wintertour morgen 21 december, kunnen de kinderen die
wens lezen, zodat ze weten dat ze niet vergeten worden.
Het komende jaar zullen we nog vaker geld gaan inzamelen voor stichting Het Vergeten Kind.

Versieren Kerst
Alle ouders die meegeholpen hebben om onze school in kerstsfeer te versieren hartelijk bedankt voor de hulp!
Ook de oudercommissie die de kerstviering mee heeft georganiseerd, dank je wel!

Kerstverhaal in de kerk
Afgelopen dinsdag bezochten alle klassen de Sint Petruskerk.
In de kerk werd aan de kinderen van Leergroep I het traditionele Kerstverhaal verteld en aan Leergroep II en
III het verhaal “Het Mooiste Geschenk”. Na dit verhaal zongen de kinderen gezamenlijk een ingestudeerd
kerstlied. Het was een hele mooie ochtend.
We bedanken de Parochiewerkgroep voor hun gastvrijheid en prachtige vertellingen.
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Kerstdiner
Het Kerstdiner gisteravond is voorspoedig verlopen. Na een korte samenzang buiten
genoten kinderen in alle rust van een overheerlijk kerstdiner. Er waren talloze gerechtjes
door u gemaakt en door ons (kinderen en team) opgegeten. Dank u wel daarvoor!
Terwijl de kinderen aan het eten waren was er voor de ouders een Kerstborrel op het
schoolplein, zoals de afgelopen jaren al eerder door de OC is georganiseerd.
De tent was overvol en de soep werd goed gegeten. Deze was tegen kostprijs beschikbaar
gesteld door SOEPlokaal. Na aftrek van kosten hielden we nog € 85,00 over voor ons
goede doel.
Wij kijken terug op een mooie avond.
info@soeplokaal.nl
Marion de Hair

Laatste Kerstuurtjes op vrijdagochtend
Bij binnenkomst vanmorgen zong en speelde het Bunders ensemble een aantal Kerstliederen: meezingers en
een heuse solo van onze student Daan, De Ezel. Voor u nu denkt: Daan een ezel? Nee hij zong er een lied
over. Koor en orkest oefende de dagen er voor in onze speelzaal en stonden onder leiding van juf Anjes.
Wat lieten zij van zich horen!

School weer open op 6 januari 2020 en dan…….
Herhaald bericht

Nieuwe Star Class theatercursus op De Bunders
Dit schooljaar biedt Star Class opnieuw een theaterprogramma van 6 lessen aan op basisschool De Bunders.
De cursus is bestemd voor kinderen uit groep 3 tot t/m 8 (nieuw programma t.o.v. afgelopen jaren). De
kinderen gaan aan de slag gaan met verschillende boeiende facetten van acteren en theater. De cursus
eindigt met een spetterende open les (laatste half uur van de laatste sessie).
Hieronder treft u de data en tijden aan voor dit traject :
Data 9 januari, 16 januari, 23 januari, 30 januari, 6 februari, 13 februari
Tijden 14:45 tot 15:45 (kinderen worden vanaf 14:30 opgevangen)
Kosten € 58,50
De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen door onze Star Class docent. De lessen starten
een kwartier na schooltijd in de speelzaal en duren iedere keer een uur.
Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen naar info@enthousiasment.nl. Indien u uw
kind in wil schrijven (dit graag doen voor 31 december) dan ook graag even mailen
naar info@enthousiasment.nl. U ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijvingsmail.
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