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Titel
Kerstdiner op school
17.30-18.30 uur
Kerstviering, ’s ochtends in de
kerk. Start kerstvakantie om
12.00 uur

Voor
Alle leerlingen
Ouders zijn welkom op het plein
Alle leerlingen
Ouders, opa’s en oma’s zijn van
harte welkom.
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1. Kerstactiviteiten op de Komeet
Vóór de kerstvakantie worden verschillende activiteiten rondom Kerst
georganiseerd. Hieronder leest u over deze activiteiten.
Kerstdiner
Dit jaar organiseren we weer een kerstdiner voor de kinderen in de eigen groepen.
Dit jaar is dit op woensdagavond 19 december van 17.30 tot 18.30 uur.
We vragen alle ouders om enkele hapjes voor een (warme) maaltijd mee te geven
aan de kinderen. Dit kunnen bijvoorbeeld bladerdeeghapjes, opgerolde
pannenkoekjes of groente- en/of fruitspiesjes zijn. Ongeveer 6 hapjes per kind is
genoeg (dus niet voor de hele groep!). Er hangt een lijst naast de deur van de klas,
hier kun je opgeven wat je gaat maken. De oudervereniging zorgt voor limonade.
Graag op woensdagochtend 19 december alvast bestek, een bordje en bekertje
voor het diner meegeven. Na afloop van het kerstdiner mogen de kinderen bij de
klas opgehaald worden.
Kerstborrel voor de ouders
Terwijl de kinderen lekker aan het eten zijn, organiseren we op het schoolplein een
gezellig samenzijn voor alle ouders. De oudervereniging zorgt voor koffie, thee,
chocomel, glühwein en een klein hapje.
Kerst in de kerk
Op vrijdagochtend 21 december gaan we met de leerlingen naar de kerk in Malden.
De kinderen van groep 1 zijn vrij van school, maar van harte welkom (onder
begeleiding van hun ouder(s)) in de kerk. De kinderen van groep 2 t/m 8
verwachten we deze ochtend op school van 08.30 tot 12.00 uur. Ouders, opa's,
oma's en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom in de kerk, vanaf 9.25
uur (als de kinderen al in de kerk zitten).
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Goed doel
We hebben er dit jaar voor gekozen om het dicht bij huis te houden: “aandacht
voor elkaar”. In elke klas maken de kinderen een attentie voor iemand in hun eigen
omgeving, die een extra steuntje of verrassing kan gebruiken. Deze attentie maken
ze samen of alleen. Bijvoorbeeld een geknutseld ‘kerstpakketje”.
We hebben bij diverse activiteiten rondom kerst extra hulp nodig van ouders,
daarover krijg je bericht van de contactouder van de groep van je kind(eren).
Met vriendelijke groet, de kerstcommissie
2. De onderwijsinspectie was op bezoek
Op donderdag 29 november werd onze school bezocht door een inspecteur van de
onderwijsinspectie. Dit gebeurde in het kader van een stelselonderzoek over de
overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. We zijn door de
inspecteur flink bevraagd over de totstandkoming van onze voorlopige en
definitieve adviezen. Daarnaast heeft de inspecteur op school allerlei documenten
bestudeerd. We ontvingen op de dag feedback op onze werkwijze. De inspecteur
bevestigde dat we de zaken ‘keurig op orde hebben om tot goede adviezen te
komen’. Dat is fijne feedback om te horen en te delen.
3. Gevonden voorwerpen
Onze verzameling gevonden voorwerpen van de afgelopen periode gaat aan het
einde van de week naar het goede doel. Mist u thuis iets en zou het op school
kunnen liggen? Kijk dan even in de bak naast het speellokaal.
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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