
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Agenda  
 

 

16 dec 
Bord, beker, be-

stek meenemen voor kerstdiner 

 

17 dec 
Kerst-activiteiten circuit. Alle kin-

deren werken groepsdoorbroken 
aan leuke kerstactiviteiten. De 
oudste kinderen begeleiden de 

jongste kinderen. Een heus Dalton-

circuit. 

 
18 dec 

Kerstdiner 17:30-19:00 uur 

 
20 dec 
Speelgoedochtend 

12:00 uur : Kerstvakantie 

 

Wij zien alle kinderen graag weer 

terug op maandag 6 jan 2020. 

 

Sinterklaasfeest  
Het sinterklaasfeest en de in-
tocht dit jaar  waren een succes.  

De kinderen en leerkrachten 
hebben een leuke dag beleefd. 
Wij danken alle betrokkenen 

voor hun inzet  en enthousiasme.  

 

 

Kerstdiner  
Op woensdag 18 december  staat het kerst-
diner gepland. De kinderen kijken er nu al 
naar uit. U heeft op 25 november al de kerst-

nieuwsbrief ontvangen. Voor de volledigheid 
is deze nogmaals bijgevoegd bij deze nieuws-
brief.  Hierin leest u alle informatie die voor u 

belangrijk is. 
 

Kerstborrel voor u 
Ook hebben wij aan u gedacht. Het afgelo-

pen jaar was het reuze gezellig op het plein!  

U komt toch weer?! 

Terwijl de kinderen gezellig in de klas van 
het kerstdiner smullen,  bent u van harte 
uitgenodigd op het schoolplein.  Daar vindt u een gezellige tent 

waar u onder het genot van  gezellige muziek en een hapje en 

drankje  met elkaar en andere ouders een praatje kunt maken.  

 
Via deze weg wensen wij u heel gezellige feestdagen 
en een mooi, gezond en spetterend 2020! 
 



 

 

 

 

Sportservice 
 

 

 

Op maandag 30 december 2019 
organiseert Team Sportservice 

Haarlemmermeer een Mega Sport- 
en Spelfestijn in het Sportcomplex 

Koning Willem-Alexander 
(SKWA) in Hoofddorp. Kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar kunnen on-

der andere meedoen met laser-
gamen, voetbal en een stormbaan. 
Voor peuters en kleuters (2 t/m 5 

jaar) is er een mega bobbel-
baan. Lees meer en meld jouw kind 

aan voor deze kerstactiviteit! 

 Vriendelijke groet, 
  
Sanne Kouters 

PR en communicatie 

 

Gevonden voorwerpen 
De afgelopen tijd is de bak van ge-

vonden voorwerpen flink gevuld. 
Indien u nog kledingstukken van uw 
zoon of dochter mist, kunt u voor de 

kerstvakantie komen kijken of het 
in deze bak ligt. In de kerstvakantie 

schenken wij alles dat over is aan 

Humanitas. 

 

Oproepje 
Heeft u thuis nog kerstboeken die 
niet meer gelezen worden? Wij zou-

den daar heel erg blij mee zijn om in 
onze bibliotheek op te nemen. Als u 
kerstboeken heeft, neemt meester 

Robert deze graag van u aan.  

Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/nieuws/mega-sport-en-spelfestijn-voor-kinderen-in-kerstvakantie/
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/nieuws/mega-sport-en-spelfestijn-voor-kinderen-in-kerstvakantie/

