Nieuwsbrief 20-12-2018

Beste ouder(s) verzorger(s),

Het jaar 2018 loopt tegen zijn einde en we vieren in deze donkere dagen het feest van het licht:
Kerstmis! De afgelopen weken hebben de groepen 1-3-5-7 en 2-4-6-8 Adventvieringen gehad op
school. Tijdens de viering vanavond om 17.00 uur zingen en luisteren we samen met de kinderen en
kijken we naar het kerstspel van groep 5. U bent van harte uitgenodigd door de Oudervereniging om
vanaf 18.15 uur een glaasje te drinken samen met andere ouders op het schoolplein.
Op school waren er dit jaar vele lichtpunten…








Drie nieuwe enthousiaste collega’s
Een mooi auditrapport
Een geslaagde uitwisseling met Kuurne
Een Gouden start dit schooljaar in Engelse sfeer
Wederom subsidie voor invoering van Engels
Een nieuw fototoestel en speelmateriaal geschonken door de Oudervereniging
En vers van de pers…. Een mooie bijdrage van de RABOBANK voor een nieuw speeltoestel.
Wordt vervolgd!

Na de vakantie start juf Susanne weer in groep 1-2. Zij was met verlof na de bevalling van Fedde. Fijn
dat ze in het nieuwe jaar weer bij ons is. Juf Judith heeft haar op een formidabele wijze vervangen en
we willen haar hier hartelijk voor bedanken. Veel succes op je nieuwe school en wie weet…tot ziens!
Vorige week hebben we een ontruimingsoefening gedaan en we hebben ervaren dat de kinderen en
het personeel vlot buiten waren. Gelukkig was er niets aan de hand. Goed om dit met elkaar te
oefenen!

Sinterklaas in groep 6
Foto’s staan op de website van de school. Wachtwoord: bonifatius2019

Maak een kunstwerk van je eigen hond of fantasiehond
en lever die in op zondag 20 januari tussen 14.00 en 16.30 uur bij Kunstzaal Achterom in het
Kulturhus Haaksbergen.
Kinderen uit Haaksbergen gaan exposeren met eigen “Honden . . . en nog eens Honden”
kunstwerken.

Kinderen (basisschoolleeftijd) van Haaksbergen zijn uitgenodigd om op zondag 20 januari 2019
tussen 14.00 en 16.30 uur een tekening van hun hond of van een fantasiehond in te leveren bij de
Kunstzaal “Achterom”.
Op 10 februari worden de jeugdige kunstenaars met hun bewonderaars uitgenodigd. Een tekening of
kunstwerk wordt beloond met een leuke prijs.
De expositie “Honden . . . en nog eens Honden” is van 6 januari t/m 10 februari 2019, in het
Kulturhus Haaksbergen, Kunstzaal Achterom, Blankenburgerstraat 40-42, 7481 EB Haaksbergen.
Openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur en tijdens de pauze van
theatervoorstellingen en films.

Zondag 25 december: Eerste kerstdag; kindje wiegen in Kleuterkerk
Zondag 25 december is er om 15.00 uur de speciale Kerst Kleuterkerkviering in de Pancratiuskerk.
Deze staat in het teken van de geboorte van Jezus. We gaan samen met de kinderen mooie
kerstliedjes zingen. En zoals altijd vertellen we een verhaal, dit keer het Dick Bruna kerstverhaal. Zo
gaan we wat nadenken over wie er allemaal bij het verhaal van de geboorte van Jezus betrokken
zijn. Na het kerstspel gaan we warme chocolade melk drinken met wat lekkers erbij. Dat doen we

achterin de kerk, bij de grote kerststal. Hier gaan we met de kinderen ook even kijken, wie weet
wie er allemaal in de stal zijn?
Tot de eerste kerstdag om 15.00 uur in de Pancratiuskerk, we hopen weer veel kinderen, ouders,
opa’s en oma’s te mogen begroeten. We zien naar jullie uit!
Hartelijke groet,
Werkgroep Kleuterkerk

