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Belangrijke data:
Woensdag 12 december:
• Fruitdag

.

Jarig de komende week:

Sinterkerst
De Sinterklaasdrukte hebben we achter ons
gelaten. Ook wel weer fijn. Het is altijd een roerige
tijd waarin vooral de ouders en teamleden van de
Sintcommissie het behoorlijk druk hebben.
We weten dat de ouders vaak ook gewoon een
drukke baan hebben en het werk voor school er
“even “naast doen. Vandaag is er alweer geholpen
met het versieren van de school. Hartelijk dank!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Advent- Op weg naar het kerstfeest
Maandag steken we in de klas de tweede kaars
aan. We laten met het tweede lichtje zien dat het
kerstfeest steeds dichterbij komt en zingen ons
Adventslied: “Jij bent licht voor de wereld”

Zondag
9 december: Sven groep 6
Maandag 10 december: Mara groep 4
Dinsdag 11 december: Justin groep 7
Vrijdag 14 december: Anne groep 1/2A

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!
Kerstfeest op school
In school is de sfeer al omgetoverd. Over allerlei
zaken rond kerst krijgt u de komende weken
natuurlijk berichten. Dit jaar is er een kerstdiner op
19 december en een viering met de kinderen op
school op donderdagochtend 20 december.
Let op; nu dus geen viering in de kerk, dat doen we
om het jaar.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bericht m.b.t. de gymles van maandag a.s.
Meester Niels laat weten dat de kinderen maandag
een flesje water mee mogen nemen naar de
gymles. We gaan veel rennen tijdens de piepjestest
en dan is tussentijds extra drinken uit een eigen
flesje heel prettig.

Mediatoren deze week:
Meagen en Laura

Van de kerstcommissie……….
De Sint is weer achter de rug en we richten ons nu
op de Kerst. Dit jaar hebben we een kerstdiner met
de kinderen en een viering tijdens schooltijd in de
zaal. Later volgt informatie over wat voor eten u
mag maken voor het kerstdiner. Wel willen we u
alvast vragen om op maandag 17 of dinsdag 18
december uw kind een bord, beker en bestek (liefst
onbreekbaar en voorzien van naam) mee te geven
om tijdens het diner te gebruiken. In de toekomst
zullen we dit ook vragen voor andere etentjes op
school, zoals Paasontbijt, voorleesontbijt en de
Koningsspelen. Dit doen we om de afvalstroom te
beperken. Dit schooljaar zijn we gestart met het nog
beter scheiden van afval en zijn we al van drie naar
één container restafval gegaan. Een besparing van
60.000 liter afval op jaarbasis. Een mooi resultaat
waar we op een kleine manier een groot aandeel in
kunnen leveren.
Let op: alle kinderen moeten voor hun kerstattentie
een glazen potje meenemen, wat we in de klas
gaan versieren. Inleveren in de klas op maandag10
december of dinsdag 11 december.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schoenmaatjes
Meester Jaap heeft samen met de conciërge van
Agora 161 schoenendozen ingeleverd.
Iedereen hartelijk bedankt!

Groep 5 mocht helpen om alle dozen naar de
Agorabus te brengen.

Kerst in de kleutergroepen.

De groepen zijn weer in kerstsfeer gebracht door
o.a. lichtjes en een versierde boom.
We hebben weer allerlei waardevolle
spelactiviteiten bedacht, zodat de kleuters lerend
kunnen spelen.
Zo zal er een kerstwinkel zijn en een
kerstkaartenfabriek.
Hierbij leren de kinderen om de juiste taal te
gebruiken, ze zijn bezig met rekenen en schrijven.
In de bouwplaats worden er van allerlei
bouwmaterialen kerstbomen gebouwd die daarna
met echte kerstspullen versierd mogen worden.
Oude kerstkaarten zijn welkom voor het spelen en
knutselen.
In het atelier worden er allerlei technieken gebruikt
bij het maken van producten in kerststijl.
Wij zijn de kerstliedjes aan het leren die we op de
kerstviering in het speellokaal gaan zingen en
luisteren naar de kerstverhalen uit de Bijbel.
Met elkaar maken wij er weer een leerzame, fijne
kersttijd van.

Naschoolse activiteiten
Maandag 10 december
➢ Proefjesclub, groep 3 - 5
➢ Panna Knock out, 5 - 8
Donderdag 13 december
➢ Judo, goep 6-8, laatste les
➢ Dierenmanieren, groep 3-5, laatste les
Vrijdag 14 december
➢ Vrije Gym, groep 3-5, laatste les

Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuws van buiten:

Zondag 9 december
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Spreker: pastor Jan Barendse
(Ichtusgemeente Zaandam)

Voor de kinderen is er een aparte samenkomst
Na afloop koffie, thee en limonade

