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Beste ouder(s),
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en je kunt
overal de kerstversieringen weer zien hangen.
Ook op de Koempoelan.
Na achter de schermen al het een en ander te
hebben voorbereid, zijn maandagavond een aantal
ouders hard aan het werk gegaan om de school
om te toveren tot een sfeervol geheel.
De ballen hangen in de bomen en de lampjes
branden.
Het is weer geweldig.
Hartelijk dank hiervoor.
In dit speciale KerstSchoolnieuws kunt u lezen wat er zoal op de agenda staat
gedurende de laatste dagen van 2019.







Informatie over de organisatie van het kerstdiner
Het Kerstdiner (donderdag 19 december)
Glühwein voor de ouders
Kerstkaarten
Het Goede Doel
De laatste schooldag ( vrijdag 20 december)

 HEEL BELANGRIJK!!!!

EXTRA studiedag op maandag 6 januari 2020.

Informatie over de organisatie van het kerstdiner.
Buiten is het donker, binnen is het warm en licht. Het kerstfeest kan beginnen.
Samen met de kinderen vieren de leerkrachten kerst in de groep.
Een feest van, voor en door de groep. Samen wordt het voorbereid door de klas
mooi te versieren en in te richten voor het diner.
Uw hulp bij de voorbereiding van het kerstdiner is onmisbaar en voor de kinderen
heel belangrijk. Doet u mee?










De leerkracht bedenkt samen met de kinderen de hapjes voor het diner.
Deze hapjes komen op een lijst te staan die in de klas hangt.
De hoeveelheden staan erbij vermeld.
Aan u de vraag om op deze lijst in te tekenen voor de bereiding van één
van die gerechten.
Op 19 december om 17.30 uur kunt u de gerechten in de klas
brengen.
Wilt u, indien dat bij een gerecht nodig is, opscheplepels en vorken
meegeven?
Zorgt u ervoor dat schalen, schotels, lepels en vorken voorzien zijn
van een naam?
Wilt u alle schalen, schotels enz. na het kerstdiner weer mee naar huis
nemen?
Als u thuis een warmhoudplaatje heeft, kunt u die ook meegeven.

Mocht u nog vragen hebben over de voorbereiding van het kerstdiner, neem dan
contact op met de leerkracht van uw kind.
Bord, beker en bestek.
Voor het kerstdiner heeft uw kind bord, beker en bestek nodig.
In enkele groepen krijgen de kinderen borden en bekers/glazen.
Soms hebben ze wel bestek nodig.
Wat uw kind precies nodig heeft?? Vraag het even aan de leerkracht of kijk op de
intekenlijst van Kerst.
Wilt u de spullen woensdag 18 december in een plastic tas meegeven naar school.

Kerstdiner op 19 december.
Het jaarlijkse kerstdiner is dit jaar op
donderdagavond 19 december.
Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 is het
diner van 17.45 uur tot 18.45 uur.
U kunt uw kind vanaf 17.30 uur brengen.
Om 18.45 uur is de deur van de klas weer open en
kunt u uw kind in de groep ophalen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 dineren van
17.45 uur tot 19.00 uur.
Na afloop kunnen de kinderen van groep 3 t/m 5 in de klas worden opgehaald.
De kinderen van groep 6 t/m 8 worden door hun leerkracht naar de buitendeur
gebracht.
Vergeet u niet om de schalen en borden e.d. na het diner weer mee te nemen.

Glühwein voor de ouders.
Ieder jaar serveren wij voor u,
terwijl de kinderen genieten van het kerstdiner, in de aula
glühwein, snert en
warme chocolademelk.
Bij de glühwein en chocolademelk krijgt u een
stukje kerstbrood geserveerd.
Dit alles tegen een kleine vergoeding
Zorgt u voor gepast geld?
Kerstkaarten
Ieder jaar delen een aantal kinderen kerstkaarten uit in de klas.
Dit geeft regelmatig onrust in de groep.
Een aantal kinderen krijgt geen kaarten, heeft geen kaarten om uit te delen,
vindt het niet belangrijk of stopt de kaart diep weg in hun laatje, kortom veel
onrust.
Daarom vragen wij aan de kinderen geen kaarten meer op school uit te delen.
We begrijpen dat de Kerstkaarten bij Kerst
horen en daarom vragen wij, als de kinderen
dit willen, 1 kaart mee te brengen voor de hele
klas.
Deze kaart wordt in de klas
opgehangen
en iedereen kan er dan van
genieten.

Kerststukjes maken.
Evenals vorig jaar worden er dit jaar in enkele
klassen kerststukjes gemaakt.
Dus niet in alle groepen!
De ouders van de kinderen die wel kerststukjes
maken, hebben inmiddels via Basisonline een
informatieberichtje ontvangen.
Vergeet u niet om woensdag uw kind een bakje
met oase, versierspullen, takjes en een kaars
mee te geven?
Goede doel 2019.
In de voorgaande jaren hebben de kinderen van de Koempoelan werkstukjes
gemaakt die gekocht konden worden door de ouders.
De opbrengst van deze verkoop werd gegeven aan een goed doel.
Dit jaar is het een beetje anders.
De laatste weken hebben de kinderen op allerlei wijze geprobeerd geld in te
zamelen voor diverse goede doelen.
Er werden koekjes, pepernoten, cup cakes gebakken en verkocht, lege flessen
ingezameld, lekkere hapjes klaargemaakt, sieraden gemaakt, auto’s en fietsen
gewassen en nog veel meer om de teller maar zo hoog mogelijk te laten eindigen.
De kinderen hebben samen per groep of bouw een goed doel gekozen.
Er is veel geld opgehaald.
Hoeveel??
Na telling van alle inkomsten zullen wij het bedrag aan u bekend maken.
We zijn trots op de leerlingen, maar u kunt dat ook zijn op uw kind.

De laatste schooldag 2019 ( vrijdag 20 december)
Op vrijdag 20 december begint voor alle
kinderen om 12.00 uur
de kerstvakantie.

Maandag 6 januari 2020.
Op maandag 6 januari heeft OPSPOOR een studiedag georganiseerd voor alle
medewerkers van de openbare scholen van Purmerend.
Dit betekent dat de kerstvakantie voor de kinderen van deze scholen
één dag langer duurt.
Op maandag 6 januari is de school dus gesloten.

Wij wensen alle kinderen en ouders fijne kerstdagen,
een gelukkig nieuwjaar en een heerlijke kerstvakantie.
Tot dinsdag 7 januari 2020.
Groeten van team van de Koempoelan

