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Leefkringhuis inzamelactie voedselbank
Denkt u nog even aan inzamelactie voor de voedselbank? Wilt en kunt u ook een handje
helpen? De kratten staan naast de kerstboom in de lerarenkamer, daar kunt u de
boodschappen achterlaten. Volgende week donderdag 22 december wordt alles opgehaald.
Wij, het personeel van de school en directie namens school, doen ook een donatie.
Aan de ouders die al wat in de kratten hebben gedaan, bedankt!
Stadmakertjes
Jaarlijks gaat stichting stadmakertjes op zoek naar de jonge burgerschap helden van
Amsterdam, in de leeftijd 8 t/m 15 jaar. De aanmeldingen voor 2016 zijn gesloten.
Wij zijn ontzettend trots dat onze eigen N
 our uit groep 7 bij de 10 overgebleven finalisten zit
voor Amsterdammertje van het jaar!
Kerstdiner 22 december
Op 22 december van 17:30 tot 18:30 uur hebben alle kinderen een kerstdiner in de klas.
Maakt u voor de kinderen iets lekkers klaar? Dit kunt u op de avond zelf meenemen als u uw
kind komt brengen. Op de lijst in de klas kunt u aangeven wat u gaat
maken en daarop kunt u ook zien wat de andere ouders/verzorgers gaan
maken.
Voor de ouders is er op 22 december van 17:30 tot 18:30 uur
een gezellig samenzijn in de speelzaal!
Hier kunt u wachten, een praatje maken en/of kennismaken met andere
ouders tot de kinderen klaar zijn met het kerstdiner. Neemt u hiervoor ook
iets lekkers mee?
Playbackshow 23 december / aanmeldingen ouders!
Op de laatste schooldag is er in de middag een playbackshow.
U komt toch wel even een kijkje nemen? De show begint om 12:45 uur.
Wij hebben nog geen aanmeldingen van ouders voor dit jaar die een leuk optreden willen
geven... U kunt zich hier nog steeds voor aanmelden bij juf Mariska.
Agenda
22 december
23 december
26 december tot en met 6 januari
Jarig!
Geen jarigen deze week...

Kerstdiner voor alle kinderen van 17:30 tot 18:30 uur
Playbackshow en laatste schooldag
Kerstvakantie

