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Geachte ouders,
Kerstviering/ Krystfiering, herhaling.
Donderdag 20 december vieren wij met de hele school
het Kerstfeest.
Kinderen, ouders, pakes, beppes en andere
belangstellenden worden om 19:00 uur verwacht in de
Michaëlkerk. I.v.m. de voorbereidingen is er ’s middags
geen school. Er is ook geen tussenschoolse opvang.
De kinderen zitten samen met hun leerkracht en klasgenoten
op gereserveerde plekken.
I.v.m. deze viering zijn de kinderen deze donderdagmiddag vrij van school.
We hopen op een mooie avond met kinderen, ouders, grootouders en
belangstellenden.

De dienst wordt uitgezonden via de kerkomroep; wanneer u iemand kent
die onverhoopt de dienst niet mee kan maken, is hier een mogelijkheid.
Woensdag 19 december wordt er geoefend in de Michaëlskerk. De kinderen komen
daarna weer op school.

Kerstknutselen en twee AA batterijen.
Dinsdag 18 december gaan de kinderen knutselen voor
kerst.Wilt u uw kind dan twee AA batterijen mee laten
nemen naar school zodat we er een mooi knutselwerk van
kunnen maken? En als er nog ouders zijn die willen helpen
mogen ze hun altijd nog aanmelden bij Trienke Bandstra
06-51972293
Frij fan skoalle.
Op tongersdeimiddei en freedtemiddei, 20 en 21 desimber, hawwe alle bern frij fan
skoalle. Der is dan gjin tuskenskoalske opfang.
Op moandei 7 jannewaris 2019 wurde de bern wer op skoalle ferwachte.
Skoallekrante.
De skoallekrante ia al besoarge of wurdt de kommende dagen bylâns
brocht. Ek diskear de muoite wurdich om te lêzen! De bern hawwe der
mei juf of master wer wat moais fan makke.

Kaartenactie Ouderenfonds en Dongeraheem.
Elk jaar doet onze school mee aan de kaartenactie van het Ouderenfonds. Veel
ouderen zijn eenzaam, brengen de feestdagen alleen door en tijdens deze periode is
dat extra pijnlijk. Een kerstkaartje krijgen betekent veel voor ze!
De groepen 5 en 6 gingen nog een stapje verder, zij brachten
hun zelfgemaakte kaarten persoonlijk langs in verzorgingstehuis
Dongeraheem te Dokkum. Ook mochten zij op
het podium kerstliederen zingen en hebben we
samen met de bewoners bingo gespeeld. Wat
hebben we genoten en wat hebben de kinderen veel glimlachen bezorgd bij de
ouderen. Het was bijzonder om te zien hoe de kinderen met de ouderen omgingen,
daar waar wij met luide stem (want ze zullen wel slechthorend zijn) vragen of hun
kopje koffie heeft gesmaakt, gaan de kinderen bij ze zitten, raken ze aan en praten
écht met ze. Wij zijn heel trots op alle kinderen van groep 5 en 6, want ze hebben
eventjes een groot verschil gemaakt. Alle ouders die mee waren hartelijk dank!

Bekijk de foto’s op de website voor een indruk. (het is de moeite
waard).
Wilt u ook een kaart sturen? Dat kan nog tot 18 december.



Schrijf vóór 18 december een mooie kerstgroet.
Plak een postzegel of Decemberzegel en stuur de kaart naar het Nationaal
Ouderenfonds:
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Postbus 115
3800 AC Amersfoort
Heb je meerdere kerstkaarten? Ze mogen samen in één envelop!
 Wij zorgen er samen met PostNL voor dat alle kaarten voor kerst worden
bezorgd bij ouderen in heel Nederland.

It daget yn it easten, Hy
komt it ljocht allyk,
Hy sil de folken treaste
en ivich is syn ryk.

