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Sinderen
We gaan in de eigen groep smullen van een
kerstbuffet. Wij willen u als ouders vragen voor
ons te koken. De kinderen overleggen in de
groepen wat zij graag zouden willen eten. Hiervan
wordt een lijst gemaakt die vanaf donderdag 14
december 2017 in het lokaal komt te hangen.
Vindt u het leuk om iets van deze lijst voor ons te
koken, dan kunt u hierop uw naam noteren.

Sinterklaas.

Wat was het afgelopen 5 december weer een
gezellige dag op school. Er staan heel veel foto’s
op onze website. www.obsopkoers.nl

Kerst.

Alle ouders zijn om 18.30 uur welkom op het
plein. De ouderraad zal zorgen voor een hapje,
een drankje en een gezellige aankleding.
Rond 18.45 uur komen we met de kinderen naar
buiten en zingen graag voor u nog enkele
kerstliederen.
Na de afsluiting mogen de kinderen rond
19.00 uur met de ouders mee naar huis.

De Sint is op weg naar Spanje en in iedere klas
staat alweer een mooie kerstboom. De rest van
de school zowel binnen als buiten ziet er ook heel
gezellig uit. De ouderraad heeft hier afgelopen
vrijdag hard aan gewerkt, dank daarvoor!

Vrijdag 15 december 2017 gaan we met alle

kinderen kerststukjes maken. De kinderen moeten
hiervoor een bakje meenemen met een stuk natte
oase en wat takjes groen. Een kaars en wat
versiering mag ook.

Donderdag 21 december 2017 vieren wij het

kerstfeest.
Om 17.00 uur worden alle kinderen op school
verwacht.

Agenda.
Dinsdag 12 december 2017, staking.
Donderdag 14 december 2017, intekenlijst

kerstbuffet aanwezig in de lokalen.
Vrijdag 15 december 2017, kerstbakjes maken.

Donderdag 21 december 2017.

De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
17.00 uur tot en met 19.00 uur kerstfeest.
Vrijdag 22 december 2017, om 14.15 uur sluiten
we het jaar af en start de kerstvakantie.
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