“SCHITTER (BL)INGETJES”
INFOBULLETIN
JAARGANG 10 UITGAVE 6
2-12-2016

Van de directie.
Bij de hoofdingang van onze school zijn mooie
bloembakken geplaatst. Donderdagmiddag
hebben de leerlingen van groep 6/7 en groep 8
daar samen met mijnheer Gino bloembollen in
geplant. We hopen dat dit in het voorjaar een
mooi fleurig gezicht oplevert.
Als bijlage bij deze Schitter(bl)ing is een flyer
van het Centrum voor Jeugd en gezin gevoegd.
De flyer bevat tips voor ouders hoe om te gaan
internet en mediagebruik van hun kind.

Kerstviering 2016
Even wat handige informatie op een rijtje over
de kerstviering. De kinderen worden
donderdagochtend 22 december gewoon op
school verwacht. 's Middags zijn alle kinderen
vrij, zij worden vanaf 16.45 uur terug op school
verwacht. Voor het kerstdiner is het de
bedoeling dat alle kinderen een paar hapjes
meenemen (Vanaf vrijdag 9 december kan er
ingetekend worden voor de hapjes in de
halletjes van de groepen). De kinderen kunnen
de hapjes in de klas wegzetten en vervolgens in
de aula plaatsnemen om te genieten van de
kerstmusical, die de klas van juf Esther gaat
laten zien. De musical start om 17.00 uur. Zorg
dat uw kind op tijd is. Na de musical gaan alle
kinderen lekker dineren in hun eigen klas. Het
kerstdiner is om 19.00uur afgelopen. U kunt uw
zoon/dochter in de klas ophalen. Uw
zoon/dochter krijgt in de klas een bonnetje, met
dit bonnetje kunnen zij een klein cadeautje
ophalen bij de stand van de ouderraad op de
kerstmarkt bij de Dagwinkel.

Vrijdag 9 december kinderclub voor
groep 4 t/m 7.
Knutselen voor kerst, dát gaan we doen bij de
kinderclub! Kom je ook (weer) ? Op vrijdag 9
december zijn alle kinderen van groep 4 t/m 7
weer van harte welkom in De Rank, Pr.
Margrietstr.50a. Je hoort het kerstverhaal en
we gaan iets moois maken met glas in lood.
Trek oude kleding aan want de verf is slecht
uit je kleding te krijgen! De kinderclub begint
om 18.30 uur en duurt tot 19.45 uur.
Deelname is gratis, er staat een potje voor een
vrijwillige bijdrage. Voor drinken en wat
lekkers wordt gezorgd. Leiding en meer info.:
Liesbeth v.d. Hout (tel. 0168-484530) en Diana
v.d. Heuvel. Wil je opgehaald
en/of thuisgebracht worden, geef het even
door aan de leiding! Hopelijk tot vrijdag 9
december!!

Kinderkerstviering in de Protestantse kerk
Alle kinderen, ouders, leerkrachten en overige
belangstellenden zijn van hárte welkom voor
de

kinderkerstviering op zondag 18 december.
Deze begint om 10.00 uur en wordt gehouden
in de Protestantse kerk te Hooge Zwaluwe
(Raadhuisstraat 3). Er wordt een toneelstukje
gespeeld, kerstliedjes gezongen en een
verhaal over kerst,(de geboorte van de Heere
Jezus en waarom Hij zo belangrijk is!) verteld.
Na afloop is iedereen uitgenodigd in De Rank
voor koffie, thee of warme chocolademelk
met wat lekkers. WELKOM!
Meer informatie: Sita Otte tel. 0168-482671.

Kalender:










Vrijdag 16
december
2016
verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 7 van het
schooljaar 2016-2017.
Maandag 5 december bezoekt Sint
Nicolaas De Schittering.
Om 12.00 uur zwaaien we de Sint en
zijn Pieten uit.
Maandagmiddag 5 december worden
de kinderen gewoon op school
verwacht.
Dinsdag 6 december studiedag voor alle
leerkrachten van De Schittering. Alle

leerlingen zijn deze dag vrij.
Donderdag 22 december zijn alle
leerlingen ’s middags vrij. Om 17.00
uur worden ze terug op school
verwacht voor de viering van het
kerstfeest.
Vrijdag 23 december begint voor
alle leerlingen de kerstvakantie om
12.00 uur.

Bijlage: Folder CJG met tips voor ouders
omtrent internet en mediagebruik.

