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2. Lege glazen potten gezocht!
Voor het Kerstknutselcircuit ben ik op zoek
naar glazen potten die de kinderen kunnen
beschilderen. Zou u deze thuis voor mij
kunnen verzamelen? Graag schoon en zonder
etiket meegeven naar school. De potten
kunnen t/m maandag 18 december bij de
eigen groepsleerkracht ingeleverd
worden. Alvast bedankt, juf Michelle

1. Kerstmusical
De kinderen van 5.5 (groep 5 en groep 6)
worden klaargestoomd als echte acteurs en
actrices. De musical “De moeite waard!” is
echt de moeite waard om te gaan kijken.

3. Leerlingenraad
Vanaf 2018 gaan we op de Van Harte School
werken met een leerlingenraad. Een
afvaardiging van leerlingen zal over een aantal
onderwerpen met Meester Martijn in gesprek
gaan. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 konden zich
kandidaat stellen hiervoor. Vandaag zijn de
verkiezingen.

Het kerstdecor!
Nog een paar dagen hard oefenen en zingen
en dansen, dan is de opvoering van de
musical.
Maandag 18 december 14.00-15.00 uur
(voor opa’s, oma’s, buren e.d.)
Woensdag 20 december 18.30-19.30 uur
(voor alle ouders van de kinderen van groep 5
en 6 en ouders uit andere groepen)
Donderdag 10.45-11.45 uur (voor alle
kinderen van de Van Harte School).
Het decor ziet er fantastisch uit, met dank aan
de hulpouders.

Bij de hoofdingang van de school stellen de
kandidaten zich voor.
In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte
welke zaken worden besproken in de
leerlingenraad. De kinderen die in de raad
zitten informeren ook de groepen 1 t/m 4
over hun plannen.

4. Kerstgymles maandag
Aanstaande maandag (18 december) staat de
gymles in het teken van de Santa Run! Hierbij
is het natuurlijk super leuk om een kerstmuts
op te zetten! Laat de kinderen van groep 3
t/m 8 dus maandag een leuke kerstmuts
meenemen. Als het een ander winterse muts
is, mag dit uiteraard ook. Heb je er geen één?
Dan kunnen we er vast wel eentje lenen. Het
belooft een zeer leuke gymles te worden!
Sportgroeten, Meester Sven

5. Kerst in de groepen 1-2
In de kleutergroepen zijn we natuurlijk ook
met Kerstmis bezig. In de ochtendkring
gezellig bij het “haardvuurtje” steken we de
adventskaarsen aan en lezen het kerstverhaal
uit Trefwoord voor. Het kerstfeest komt elke
dag dichterbij. De leerlingen maken prachtige
‘kerstwerkjes’. Hierbij een aantal foto’s van
wat mooie resultaten. De kinderen zijn er erg
druk mee geweest.

6. Voorlezen in groep 3
Vandaag had Peroe een prachtig voorleesboek
meegenomen waar een kerstverhaal in stond
van muis. Jasper en Joost namen de taak van
de juf over en gingen dit verhaal oefenen.
Vanmiddag lazen zij het hele verhaal samen
voor in de klas. Dyon assisteerde met de
microfoon zodat iedereen het goed kon
horen. Wat een samenwerking en wat vonden
we dit gezellig en leuk!

Uitnodiging
Tijdens het kerstdiner, op
donderdagavond 21
december van 17.45 tot
18.45 uur, bent u als
ouder van harte welkom
op het schoolplein (bij goed
weer) of in de aula om
samen met elkaar een
glühwein of warme
chocomel te drinken.

