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Sinterklaasviering groep 1 t/m 5
Surprise groep 6 t/m 8
Studiedag: Alle leerlingen vrij.
Volgende nieuwsbrief

Vanuit Directie/MT
Aanleveren stukjes nieuwsbrief
De stukjes voor de nieuwsbrief mogen vanaf nu aangeleverd worden bij Robb Udo op het
volgende mailadres: r.udo@stgboom.nl (Dus niet meer bij Thijs).
Nieuwsbrief lezen
Na de kerstvakantie ontvangen alle ouders/verzorgers een mail vanuit Parnassys met
een link naar de website waar de nieuwsbrief gelezen kan worden. De nieuwsbrief staat
dan niet meer in de mail die u ontvangt. De reden hiervan is dat deze manier minder
omslachtig is en de mailadressen in Parnassys altijd up to date zijn.

Vanuit de ouderraad
Bedankt aan alle knutselouders!
We willen graag de ouders bedanken die op woensdagochtend 8 november superhard
gewerkt hebben om versiering mee te knippen, plakken, kleuren en lamineren om de
school gezellig aan te kunnen kleden. Sommige versiering is inmiddels te bewonderen,
de rest volgt bij het volgende feest en thema Winter/Kerst. Hartstikke bedankt voor jullie
hulp!

Het feest van Sinterklaas
Op dinsdag 5 december as. komt Sinterklaas onze school bezoeken. De Sint en zijn
Pieten komen om 8:30 uur aan bij de school en worden van harte welkom geheten door
alle kinderen. Uiteraard bent u hierbij ook van harte uitgenodigd. Na dit welkom gaat
iedereen naar de eigen klas en zal de Sint in de ochtend bij ons op school blijven. Hij zal
de groepen 1 tot en met 5 toespreken en genieten van verschillende optredens van deze
groepen. Aan het einde van de ochtend neemt de Sint weer afscheid.
In verband met de aankomst van Sinterklaas op school willen wij u verzoeken om de
auto's in de ochtend niet op het schoolplein te parkeren. Wij rekenen op uw begrip
hiervoor.

Kerstviering 2017; Sportief, sfeervol en smakelijk!
Bovenstaande titel wekt hopelijk al wat nieuwsgierigheid op bij iedereen...
Wij hebben in ieder geval heel veel zin om van deze kerstviering weer een hele gezellige,
mooie middag/avond te maken.
In de volgende nieuwsbrief treft u alle benodigde informatie aan, nu alvast uw aandacht
voor het volgende;





De kerstviering zal zijn op donderdag 21-12-2017 van 17:00 tot 19:00
Alle ouders/ verzorger(s) zijn van harte welkom om te komen kijken, luisteren en
'aanmoedigen'!
Vrijdag 22-12-2017 zal de school om 12:00 uit zijn, dan kan iedereen van de
vakantie gaan genieten!

Hou de nieuwsbrief goed in de gaten, 7 december komt er een uitgebreide kerstinformatie bijlage!

Vanuit de parochie
Adventskransen maken
Zondag 3 december is de eerste zondag van de Advent. Aan het begin van de
adventsperiode organiseren we in de parochie een activiteit voor de jeugd. Kinderen uit
de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om een adventskrans te komen maken.
We zullen in de kerk vertellen over de betekenis van de adventtijd en de kinderen mogen
een adventskalender maken. Deelname aan deze activiteit is gratis. De kinderen kunnen
gebracht en gehaald worden, maar ouders zijn ook welkom om tijdens de middag
aanwezig te zijn. De zelfgemaakte adventskransen worden door pastor Ad Verest
ingezegend waarna de kinderen ze mee naar huis mogen nemen.
Wanneer? Woensdag 29 november van 14:30 tot 16:00 uur
Waar? St. Jozef Centrum & Petruskerk: Kerkstraat 95A, Oisterwijk
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