
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

Na een fijn en gezellig sinterklaasfeest op school te hebben gevierd, zitten we nu alweer 

een tijdje in de kerst gezelligheid. Wat fijn dat er zo veel hulp van ouders en kinderen was 

om de school om te toveren in kerstsfeer. Hierbij willen we nogmaals deze ouders en 

kinderen bedanken voor de fijne en goede hulp. 

We gaan de laatste weken van het jaar 2022 in. Nog even hard werken met z’n allen en 

dan straks lekker twee weken genieten van de vakantie.  

Na de vakantie starten wij weer met de inloopweek. U bent van harte uitgenodigd om het 

eerste kwartiertje van de ochtend in de klas te komen kijken en mee te doen met een 

activiteit.  

 

Namens het team wensen wij iedereen alvast hele fijne feestdagen toe en een heel mooi 

en gezond 2023!  

 

Francien Soeter 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KERSTVIERING 

Donderdag 22 december vieren we Kerstmis rond het thema Wens. We 

starten om 17.00 met een gezamenlijk diner met alle leerlingen. In Parro 

staat een inschrijflijst voor de hapjes. Aan de inschrijvingen te zien gaat het 

smullen worden, mocht u zich nog niet hebben ingeschreven dan kan dit 

nog via Parro.  

Om 18.00 uur is het de bedoeling dat u uw zoon/ dochter gaat ophalen bij 

het leerplein. Het tweede gedeelte is namelijk een programma voor het hele 

gezin.  

Naast de kerstwandeling door de school is er ook een open podium. Bij de 

deuren van de groepen hangt een inschrijflijst voor de optredens. Leuk dat 

er al wat optredens staan ingeschreven. Wilt uw zoon/ dochter nog  

optreden, maar staat hij/ zij nog niet ingeschreven… dan graag nog even 

doen! 

Om 19.00 uur sluiten we met elkaar de avond af met het lied ‘Ik wens jou’.  
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KINDERKERSTFEEST IN DE ZAAIER 

Namens de kinderkerk van PG de Zaaier in de bijlage een uitnodiging voor het  

Kinderkerstfeest op zondag 25 december in de Zaaier. 



………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WIST U DAT… 

…    Alle leerlingen mooie kerstballen hebben versierd voor de kerstmarkt in Ens. 

…    Deze kerstballen op de kerstmarkt te komen hangen als versiering.  

…    Groep 1 t/m 8 bloempotjes hebben gemaakt.  

…    Zij deze potjes o.a. zullen gaan geven aan de ouderen in het Roefje. 

…    Ze daarmee iets liefs doen voor een ander.  

…    Ze ook allemaal een potje voor thuis meekrijgen en ze die ook weg mogen weggeven. 

 

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Donderdag 22 december  Kerstviering (17.00 uur t/m 19.00 uur)  

Vrijdag 23 december Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari  Kerstvakantie 

Maandag 9 januari t/m vrijdag 13 januari  Inloopweek 

Woensdag 11 januari Luizenpluis 

Donderdag 12 januari MR vergadering 

Vrijdag 13 januari  Nieuwsboog 

Agenda 

 

Juf Francien  is maandag 2 januari jarig, Juf José 

en Laura  zijn woensdag 4 januari jarig en  

Lorena is dinsdag 10 januari jarig. Alvast  

gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele fijne 

verjaardag toe! 


