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1. Kerstmusical
Woensdagavond was de uitvoering voor de
kinderen van theatergroep 5.5 (groep 5 en 6).
Zij mochten voor hun ouders de kerstmusical
“De moeite waard” opvoeren. Ze deden het
geweldig! Hier en daar werd een emotioneel
traantje weggepinkt. Na afloop van de avond
werden de hulpouders ook nog even in het
zonnetje gezet, want zonder hun hulp hadden
de kinderen niet zo kunnen schitteren als dat
ze deden! We zijn supertrots op alle kanjers
uit groep 5 en 6 en hun meester en juffen
natuurlijk!
2. Kerst knutsel ochtend
Woensdagochtend zijn alle kinderen van de
school van 9 tot 10 uur creatief bezig geweest.
In elke klas was een knutselactiviteit. Kinderen
gingen groepsdoorbroken door de school
heen. De allerjongste kinderen werden
begeleid door kinderen van groep 7 en 8. Van
kersthanger tot glazen potje, alles kon worden
gemaakt. De kinderen mochten zelfs
meerdere kerst knutsels maken.

3. Leerlingenraad
Vanaf januari 2018 gaan we op de Van Harte
School werken met een leerlingenraad.
Afgelopen week hebben de verkiezingen in de
groepen plaatsgevonden en de volgende
leerlingen zijn gekozen: Geertje en Taco uit
groep 8, Elisa en Teun uit groep 7, Leia en
Mees uit groep 6, Nora en Bart uit groep 5.
Vrijdagochtend 12 januari zal de eerste
vergadering plaatsvinden onder schooltijd met
de directeur. In de nieuwsbrief houden wij u
op de hoogte van de ontwikkelingen.
4. Kerstwens groep 6
De kinderen en juffen van groep 6 wensen
iedereen een hele fijne kerst en een goede
jaarwisseling en fijne vakantie. Hieronder de
boom die
zij als
groep
samen
hebben
gemaakt.

5. Voetbaltoernooi
Vanaf maart vindt het schoolvoetbaltoernooi
weer plaats. De data zijn als volgt
(woensdagmiddagen):
*7 maart 2018:
*14 maart 2018:
*21 maart 2018:

*28 maart 2018:

*11 april 2018:

*18 april 2018:

groepen 7/8 gemengd
groepen 3/4 gemengd
groepen 5/6 gemengd
en meisjes en groepen
7/8 meisjes
reserve dag i.v.m.
weersomstandigheden
of andere zaken
finaledag groepen 5/6
gemengd en meisjes
en 7/8 gemengd en
meisjes
reserve dag i.v.m.
weersomstandigheden
of andere zaken

Na de kerstvakantie kunt u uw kind hiervoor
inschrijven. Voor de onder/middenbouw
(groep 3, 4, 5) hangt de lijst vanaf
dinsdagochtend 9 januari bij de deur van de
klas. De bovenbouw kinderen schrijven
zichzelf in bij de leerkracht. U kunt uw kind
inschrijven t/m maandag 15 januari.
Voorwaarden voor deelname van een team
zijn een (volwassen) coach en een
scheidsrechter. Wilt u dit doen, laat dit dan
weten aan de leerkracht van uw kind!
6. Op weg naar kerst in groep 7A
Afgelopen maandag deden we de Santarun in
de gymzaal. Een les waar de kinderen zich erg
op verheugden. Voor we begonnen werd deze
groepsfoto gemaakt.

We hebben elfjes gemaakt rond het thema
Kerstmis; gedichtjes van maar 11 woorden.
Maar wat kun je in weinig woorden veel
zeggen!
Boodschapper
De engel
Ver van ons
Is er voor vrede
Hoop
Van Milou

Gezellig
Warmte, samen
Bij de openhaard
De kerstboom is versierd
Fijn
Van Meesje
7. Kerstgymles maandag
Afgelopen maandag was de kerstman op
school. De kinderen hadden ’s morgens veel
plezier toen hij de bel ging luiden om naar
binnen te gaan. Erg leuk, inspannend en
gezellig was de gymles. En wat zag iedereen er
mooi uit. Een echte Santa run waarbij meester
Sven kerstman was. Op het eind viel hij moe
neer op de mat. Tja als je bij alle groepen
moet rennen valt dat niet mee en konden we
dat goed begrijpen. Bedankt kerstman Sven,

wij vonden het heel erg leuk!

8. Adreslijsten
Vandaag heeft u via de Digiduif per groep de
adreslijst ontvangen van uw kind(eren). Mocht
niet alles goed vermeld staan wilt u dit dan
doorgeven via info@vanharteschool.nl
9. Vakantie
Na een heerlijke sfeervolle week vol met
gezellige activiteiten staat de kerstvakantie
voor de deur. Het team van de Van Harte
School wenst iedereen hele fijne feestdagen
en een fijne jaarwisseling. We zien iedereen
graag weer op maandag 8 januari, geniet van
de vakantie!

