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Agenda
20 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari
13 februari
15 februari
20 februari
22 februari

Kerstlunch; mes en lepel meenemen
Kerstdienst in de avond; 18.00 uur op school
Kinderen om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Rapporten mee
10 minuten gesprekken
Studiedag en start voorjaarsvakantie

Uitnodiging

Hulp gevraagd
Wij zijn op zoek naar ouders die tijdens de lichtjestocht willen helpen met het veilig oversteken van de groepen die naar de kerk lopen. Gelukkig hebben wij al een aantal ouders, maar wij kunnen nog wat hulp gebruiken. Wie wil ons helpen? U kunt zich opgeven bij juf Lesanka (lesanka.vanbeek@kws-baarn.nl)

Kerst
Op donderdag 20 december is de kerstdienst in de Paaskerk.
We verwachten alle kinderen om 18.00 uur in de klas. Daar krijgt uw kind een bekertje met een lichtje
voor de lichtjestocht. U mag op het plein wachten om bij de klas van uw kind aan te sluiten wanneer zij
gaan lopen. Op het plein zijn vakken uitgetekend. Wilt u deze alstublieft vrijhouden?
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Vanaf 18.10 uur zal de lichtjestocht naar de Paaskerk van start gaan.
Om 18.30 uur start de kerstviering. Deze zal ongeveer een uur duren.
Na de kerstviering loopt u op eigen gelegenheid
terug naar school. Daar zal de oudercommissie
een kerstborrel verzorgen.
De avond is om 20.30 uur afgelopen.
De kratten voor de voedselbank worden steeds
verder gevuld, wat fijn!
Ons doel is om 10 kratten vol te maken. Op dit
moment hebben we 3 kratten vol. Helpt u ons de
kratten vol te maken? Tijdens de kerstdienst kunt
u daarnaast een donatie voor de voedselbank
doen. Op deze manier steunen wij hen in de onkosten die zij maken.
In dit filmpje kunt u zien wat de voedselbank doet:
https://www.youtube.com/watch?v=bQIYqqt8EmY

Sint foto’s
Op de website staan leuke foto s van het Sinterklaasfeest.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.

14-12-2018

50

14-12-2018

