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Nieuws van de Week nr. 11
Vrijdag 7 december 2018

Jarigen!
Wie zijn er aankomende 2 weken jarig?
08 december Renske
Groep 6B
10 december Tygo
Groep 3
10 december Mats
Groep 4
11 december Mike
Groep 6A
12 december Ella
Groep 8A
12 december Jurre
Groep 1-2B
13 december Moos
Groep 1-2B
13 december Cas
Groep 5B
19 december Jay
Groep 5A
20 december Mex
Groep 4
20 december Sep
Groep 4
20 december Fay
Groep 1-2B
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Personeel
Juf Eva is donderdag en vrijdag afwezig. Er wordt voor vervanging gezorgd.

Sinterklaas op school
Woensdag was het dan eindelijk 5 december. Sinterklaas en zijn
Pieten brachten een bezoek aan De Howiblo. Terwijl de kinderen ’s
ochtends op een gezellig versierd schoolplein op de Sint stonden te
wachten, kwam Hoofdpiet aangerend. Amerigo was ziek, dus
Sinterklaas was nog op zoek naar een alternatief. Gelukkig vond hij
dat op tijd en kwam hij op een mooie zwarte Fries het schoolplein op.
Ook Meester Frans kon weer opgelucht adem halen. Met zijn blauwe
strooipoeder had hij er voor gezorgd dat de juffen en meesters gek
gingen doen. De leerpieten van vorige week donderdag bleken niet
de oplossing, maar gelukkig had Sinterklaas de oplossing bij zich.
Een zakje met speciale toverballen; juf Marie-José heeft deze in
opdracht van de Sint aan alle leerkrachten uitgedeeld waardoor ze
zich gelukkig allemaal weer normaal gedragen. Eind goed, al goed.
Vervolgens heeft de Sint (met zijn Pieten) een bezoek gebracht aan alle groepen en werd er
volop genoten van snoepgoed, cadeautjes en surprises. Al met al was het een erg gezellige en
geslaagde ochtend. We zijn erg blij met de hulp van de OV, hulpouders en leerkrachten. Zonder
alle hulp hadden we dit leuke feest niet voor de kinderen kunnen organiseren.
De Sinterklaascommissie
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Kerstactie
Maandag zullen we bekend maken voor welke kerstactie is gekozen.

Kerstbuffet
Met kerst willen wij zoals ieder jaar weer samen met de kinderen
van een heerlijk kerstbuffet gaan genieten in de klas! Ieder kind
heeft hierbij zijn/ haar eigen inbreng, waardoor het een
gevarieerd en smaakvol diner zal worden.
Om dit kerstbuffet te kunnen realiseren, kunnen wij niet zonder
de hulp van u en uw kind. Het concept is als volgt; de leerkracht
maakt met de kinderen een wensenlijst voor het kerstdiner.
Deze wensenlijst zal op 11 december bij iedere klas komen te
hangen. Het is de bedoeling dat ieder kind iets verzorgt voor het
diner. U heeft de keus om uw naam in te vullen bij het gerecht
waar uw voorkeur naar uit gaat. De leerkracht zorgt ervoor dat hierbij rekening is gehouden
dat ieder kind zijn/ haar steentje bijdraagt. Dus mochten er de week voor het kerstdiner nog
gerechten open staan, zal de leerkracht op 17 december de namen van de kinderen indelen
die nog niet ingevuld staan.
Achter de gerechten zal ook het aantal kinderen vermeld staan waarvoor dit gerecht bereid
dient te worden.
Het drinken wordt deze avond door de kerstcommissie verzorgd.
Koude gerechten kunnen donderdag 20 december vanaf 14:00 tot 14.30 uur op school
gebracht worden.. We hebben school tot 14.00 uur.
Zorgt u voor een warm gerecht, dan vragen wij u dit thuis te bereiden en warm aan te leveren
op school. Dit kan vlak voor, (liefst) tijdens of vlak na de kerkdienst. Denkt u eraan om zelf voor
een warmtebron voor uw gerecht te zorgen? Ook willen wij u vragen de gerechten op een bord
te serveren met indien nodig een opscheplepel en voorzien van naam!
Er zijn leden van de kerstcommissie aanwezig op school tijdens de kerkdienst (deze begint om
17.00 uur!) en hulpouder(s) in de klas om het buffet uit te stallen. De kinderen zijn rond 18.00
uur weer terug op school, waarna wij gaan genieten van een heerlijk diner.
Wij willen u eraan herinneren dat u ook tijdens de viering van harte welkom bent in de kerk. U
kunt plaatsnemen aan de zijkanten en achter in de kerk. Broertjes en/ of zusjes zijn ook van
harte welkom, mits zij gedurende de kerkviering rustig kunnen blijven zitten en stil kunnen zijn.
De kleuters lopen daarna met de klas terug naar school onder begeleiding van leerkrachten,
groep 7 en groep 8.
Om ongeveer 19.30 uur mogen de ouders van buiten naar binnen om hun kind uit de groep te
gaan halen en dan zullen de kinderen met hun ouders naar buiten komen waarna aan deze
avond een einde is gekomen.
Alvast bedankt voor uw medewerking, fijne feestdagen en veel kookplezier!
Namens de kerstcommissie,
Juf Annemieke

In de bijlage treft u meer informatie over
•
•

Uitnodiging Kinderwoorddienst 9 december
Flyer Jeugdteam

Prettig weekend,
Team Howiblo
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