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Activiteiten

-

Sinterklaas
Groot Archipeldictee
Kerstviering
Kerstfestival
Nieuwjaarsontbijt
College Tour Junior

Activiteiten
vrijdag 9 november
vrijdag 30 november
woensdag 5 december
donderdag 6 december
vrijdag 7 december
woensdag 12 december
vrijdag 14 december
maandag 17 december
dinsdag 18 december
donderdag 20 december
vrijdag 21 december
dinsdag 8 januari
dinsdag 8 januari
vrijdag 11 januari
vrijdag 11 januari
dinsdag 15 januari
vrijdag 18 januari
maandag 21 januari
dinsdag 22 januari
woensdag 23 januari
donderdag 24 januari
vrijdag 25 januari

KodW groep 1-2, 5 en 6-7, CVO345 en AVO 678
Sinterklaasfestival
(i.p.v. KodW, hierbij zijn geen ouders aanwezig)
Sinterklaas
Columbus groepen 3/4, 5 en 7/8
Geen KodW
Groot Archipeldictee, groep 7-8
Geen KodW
Columbus groepen 1/2, 2/3 en 6/7
Kerstviering, 18.30-19.30 uur
Kerstfestival Cine City XL, 18.30-20.30 uur, middag vrij
Start kerstvakantie 12.00 uur
Nieuwjaarsontbijt, 8.30 uur
Columbus (rooster volgt)
KodW groep 2/3, 6/7 en 7/8, CVO678 en AVO345
College Tour Junior, gast: Burgemeester Bergmann
Columbus (rooster volgt)
KodW groep 2/3, 5 en 6/7, CVO12 en AVO678
Rijksmuseum groep 6,7 en 8, busvervoer
Columbus (rooster volgt)
Excursie MuZEEum, groep 6/7
Excursie MuZEEum, groep 7/8
KodW groep 1/2, 3/4 en 7/8, CVO12 en AVO345

De meest actuele data vindt u altijd in onze agenda. Klik hier.

Sinterklaas

Op woensdag 5 december bezoeken Sint en Piet onze school. Om 8.30 uur worden alle
kinderen in de hal verwacht. De leerlingen van groep 8 verzorgen het voorprogramma. Hun
ouders zijn uiteraard van harte welkom hierbij even aanwezig te zijn. Als Sinterklaas is
gearriveerd begint het programma voor groep 1 t/m 4. Dit duurt tot 9.10 uur.
Als uw kind in groep 1 t/m 4 zit nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn. Per kind mogen
er maximaal twee personen komen. Met het oog op rust en ruimte mogen jongere
broertjes en zusjes niet meekomen. Onze leerlingen blijven vooraan zitten, dus niet bij
ouders/verzorgers. Na de pauze ontvangt Sinterklaas de kinderen van groep 5 t/m 8. De
Activiteitencommissie zorgt voor eten en drinken in de pauze. Er is gezorgd voor ouders
die foto’s maken. Deze komen op de website.

Het programma voor deze dag:
- 8.20 uur kinderen groep 1 t/m 4 naar binnen door de hoofdingang
- 8.25 uur kinderen groep 6 en 7 naar binnen, staan in de hal
- 8.30 uur aankomst Sint en Piet uit groep 8
- 8.40 uur aankomst Sint en Piet; uit groep 1, 2, 3 en 4 een optreden voor de Sint
- 9.10 uur start in de klassen

Groot Archipeldictee
Op woensdag 12 december doen 4 leerlingen uit groep 7 en 8 mee aan het Archipeldictee
in de Zeeuwse Bibliotheek: Isa, Leon, Roos en Noa. Zij hebben de voorronde in de klas
gewonnen.

Kerst 2018
We sluiten het kalenderjaar ook dit jaar weer af met twee bijzondere avonden: de Advent/Kerstviering op dinsdag 18 en het Kerstfestival op donderdag 20 december. Met opzet zijn
er voldoende rustmomenten ingepland voor met name de jonge leerlingen. Het
Kerstfestival houden we ook dit jaar in CCXL. We zijn erg blij dat we weer op deze
prachtige locatie terecht kunnen. De Kerstviering is vrij toegankelijk, bij het Kerstfestival
werken we met toegangskaarten. Omdat we zo’n grote zaal hebben zijn er veel kaarten
beschikbaar. Hieronder kunt u de verdere uitwerking hiervan lezen.

Kerstviering
Op dinsdag 18 december houden we de Kerstviering in het gebouw van de Protestantse
Kerk. Het thema is “Meetellen”. Tijd: van 18.30 uur tot ongeveer 19.30 uur. De viering
wordt georganiseerd door de leerkrachten die CVO geven, samen met de leerlingen die
CVO volgen. Iedereen is van harte welkom; ook de leerlingen die AVO volgen en hun
ouders. Alle kinderen mogen voorin zitten. Na afloop biedt de Activiteitencommissie de
aanwezigen een consumptie aan.
Omdat de aanwezigheid van jonge kinderen er in het verleden toe heeft geleid dat de
presentaties niet goed meer waren te verstaan, moeten wij u helaas vragen jonge kinderen
niet mee te nemen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
Aanmelding vooraf is niet nodig. We adviseren u wel om op tijd te komen: de Kerstviering
wordt altijd goed bezocht.
Volgend jaar organiseren we weer een Kerstwandeling door het dorp.

Kerstfestival
Op donderdag 20 december vieren we het Kerstfestival in CCXL in Vlissingen. Alle groepen
treden op met foto en film, toneel en dans en muziek!
-Op donderdag 20 december komt de middagschooltijd van 13.00 tot 15.00 uur voor alle
groepen te vervallen. De kinderen hebben dus ´s middags geen school. De leerkrachten
gebruiken deze middag voor de organisatie van het festival. Voor de kinderen biedt dit een
extra rustmoment.
-Het Kerstfestival begint om 18.30 uur. De eindtijd is gepland rond 20.30 uur. Vanaf 18.00
uur verwachten we kinderen, ouders en gasten bij Cine City XL in Vlissingen (Spuikomweg
1, Vlissingen) voor een sfeervol Kerstfestival! We gebruiken de ingang van het CCXLtheater.
-De kinderen zitten voorin. Ze kunnen hun stoel herkennen aan het naambordje.
-Uiteraard is het niet toegestaan eten/drinken naar de zaal mee te nemen. In de foyer
van de XL-zaal is een grote bar waar u iets kunt drinken, zowel voorafgaand aan het festival
als na afloop.
-Om te voorkomen dat kinderen tijdens het Kerstfestival naar het toilet moeten willen we u
vragen uw kind vóóraf het toilet te laten bezoeken.
-Iedere leerling ontvangt voor zichzelf een toegangskaart. Daarnaast kan ieder gezin nog
kaartjes reserveren voor ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes, de oppas etc.
-We willen u vragen ook hier in het kader van rust en verstaanbaarheid geen jonge kinderen
die nog niet zijn ingeschreven op school mee te nemen.
-In de hele Vlissingse binnenstad geldt betaald parkeren.
-Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u vervoer zoekt of dat u plaatsen in de auto
over heeft zodat we samen kunnen rijden. Wij zorgen er dan voor dat mensen met elkaar
in contact komen.
U wordt verzocht de bijlage zo spoedig mogelijk op school in te leveren.

Laatste schooldag
Omdat het donderdagavond wat later wordt, is de morgenschooltijd van vrijdag 21
december flexibel gemaakt: we verwachten de kinderen tussen 8.30 en 9.30 uur. Het
einde van de schooldag is voor alle groepen 12.00 uur. Maandag 7 januari is de eerste
schooldag in het nieuwe jaar.

Nieuwjaarsontbijt
De Activiteitencommissie organiseert op dinsdag 8 januari een Nieuwjaarsontbijt voor alle
kinderen. Een mooie activiteit aan het begin van het nieuwe kalenderjaar! Schooltijden
zijn ongewijzigd

Gevraagd: verkleedkleding Kerst
Voor de Kerstviering en de Kerstwandeling van de komende jaren willen we een collectie
gaan aanleggen met verkleedkleren: Jozef en Maria, herders, wijzen, engelen en Romeinse
soldaten. Als u ons kunt helpen dan horen we dat graag. Misschien hebt u kant en klare
materialen, geschikte stoffen of accessoires of kunt u helpen om dingen te maken? We
horen graag van u!

College Tour Junior
Afgelopen jaar organiseerden we voor het eerst een interviewmiddag met College Tour als
voorbeeld. Dorpswethouder Johan Aalberts was onze gast. Dit jaar organiseren we College
Tour Junior voor de 2e keer. Onze gast is Burgemeester Harald Bergmann. De kinderen van
de Kinderraad zullen hem, samen met de kinderen van groep 5 t/m 8, interviewen over
o.a. zijn werk.

Hartelijke groet,
het schoolteam

Kerstfestival XL 2018
Toegangskaartjes
Wij reserveren graag

_________________ toegangskaartjes

Namen (schoolgaande kinderen, gezinsleden en gasten):
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Vervoer
-Wij hebben in onze auto _________ plaatsen vrij om iemand mee te nemen
-Wij zoeken voor __________ personen vervoer

