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Kerstdiner + Glühwein.
Even een paar puntjes van organisatorische aard
over het kerstdiner.
Op woensdagavond 18 december hebben we de
kerstmaaltijd. De maaltijd begint om 17.00 uur en
eindigt om 18.30 uur.

Vanaf 16.45 uur gaan de deuren open en kunt
u uw kinderen en het gemaakte eten naar de
klassen brengen.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 moeten na de
maaltijd (18.30) opgehaald worden uit de klas.
Vanaf 18.30 is er weer het kerstkoor, de kinderen
uit de klas van juf Noor en juf Nicky zingen allerlei
bekende kerstliedjes op het schoolplein.
En uiteraard bent u weer van harte welkom om een lekker glaasje
glühwein te komen drinken op het schoolplein terwijl uw kind
binnen aan het kerstdiner zit.(17.00-18.30 uur)
De ouderraad regelt de glühwein .

We hebben nog vuurkorven nodig inclusief hout. Mocht u er nog
een hebben, graag woensdagochtend op school brengen.
Donderdag is er de hele dag school. Belangrijk is dat alle kinderen
(donderdag) een tas meenemen om alle kerstspulletjes
mee te nemen.

Vrijdag is de school gesloten.
Kleindierententoonstelling
Vandaag was de jaarlijkse tentoonstelling van
kleine huisdieren. Alle kinderen hebben de
konijnen, cavia’s en vogeltjes bezocht. Ieder
jaar weer een leuke gebeurtenis en wat een
mooie dieren!!
U kunt in het weekend ook nog een kijkje
komen nemen in de gymzaal van de
Havenrakkers.

Vuurwerkvoorlichting
2 leerlingen uit groep 8 zijn dinsdag naar de raadszaal van Monnickendam geweest en hebben daar een presentatie
over het veilig gebruik van vuurwerk gehad. Deze 2 kinderen moesten de presentatie aan hun eigen klas geven.
Vandaag hebben deze leerlingen de presentatie aan hun groep gegeven. Belangrijk is dat iedereen een vuurwerkbril
draagt (ook omstanders) er een lont gebruikt wordt i.p.v. lucifers en dat vuurpijlen in een standaard geplaatst worden.
Illegaal vuurwerk is echt verboden. De kinderen hebben de gevolgen gezien als het fout gaat met illegaal vuurwerk,
voornamelijk strijkers. Was niet echt een leuk filmpje……..

19 december 2019 Kerstviering bij de Neeltje Pater Kerstboom.
Voor alle kinderen van de Havenrakkers!

Zingen, warme choco en je versierde dennenappel in de mooie grote kerstboom hangen.
Om met z’n allen de kerstvakantie in te luiden, alvast een beetje in de kerststemming te komen en om de mooie
Neeltje Pater boom niet zielig zonder versiering op het Kerkplein te laten staan.
De onderbouwkinderen van de Havenrakkers krijgen al eerder een dennenappel om thuis te versieren en mogen
die samen met een wens in de boom komen hangen.

Wij zorgen voor linten en kaartjes om een wens op te schrijven, warme choco & glühwein, een hapje en een
kerstmuziekje. En misschien komt er een zangkoor.
Heel gezellig als je komt!
Wat: Kerstviering voor alle kinderen van de Havenrakkers bij de Neeltje Pater Kerstboom
Waar: Kerkplein
Wanneer: 19 december van 17 tot 18.30 uur
Mede aangeboden door Neeltje Pater, De vrienden van de Havenrakkers, de Broeker Kerk & Jesse.
Voor vragen mail naar hallo@regeltmaart.nl

Fijn Weekend!

