Voordeldonk Infootje
Nieuws van de directie
Kerstmis op Voordeldonk!
Wij nodigen u uit voor een gezellig samenzijn in kerstsfeer
op donderdag 17 december van 17.00-19.00!
Het kerstverhaal zal opgevoerd worden door de kinderen
van de groepen 5 t/m 8. Op vier plaatsen in de school is
steeds een deel van het verhaal te bewonderen. Elke groep
speelt een eigen deel en speelt dat stuk de hele avond door,
zodat u niets hoeft te missen!
De kinderen van deze groepen hebben afspraken gemaakt
met de eigen leerkracht over de tijd waarop zij verwacht
worden op school. Wanneer zij niet deelnemen aan het toneel kunnen zij samen met hun ouders door de school gaan
om de andere toneelstukjes te zien en zelf te genieten van
de kerstsfeer op school. De kinderen van de onderbouw
kunnen samen met hun ouders komen en gaan wanneer
het henzelf uitkomt.
Voor alle leerlingen van Voordeldonk is er een gratis hapje
en drankje gereserveerd! Zij moeten zich daarvoor even
melden bij de hoofdingang om bonnetjes te krijgen.
Alle andere bezoekers kunnen voor een klein prijsje ook genieten van een winterse versnapering zoals een glaasje
glühwein of warme chocomel, een vers gebakken wafel of
een broodje knakworst!

Agenda
17 dec
18 dec.
21 dec-1 jan.
4 jan
24 jan

17.00-19.00 Kerstviering
Kinderen om 12.15 u uit.
Kerstvakantie
13.45 Luizenpluizen
10.00-12.00 Open Dag
Nieuwe leerlingen
25 jan
Aanmelden nieuwe leerl.
27 jan
MR vergadering
28 jan
Oudervereniging
25 jan
Nieuwe Voordeldonk Info
27 jan
20.00 MR Vergadering
28 jan
20.30 Oudervereniging
5 feb
Carnavalsviering
8 tm 14 feb Carnavalsvakantie

Tot slot bent u in alle groepen welkom om even een kijkje
te nemen!

Via deze weg willen we iedereen verzoeken om deze avond
binnen te komen via de hoofdingang en als mogelijk op de
fiets of te voet naar onze school te komen.
In de school is het de bedoeling dat kinderen samen met
hun ouders door de school gaan. In de groepen is vooraf
met de kinderen besproken dat ze tijdens hun bezoek rustig
door de school gaan en bij hun eigen ouders blijven.
Dit geldt ook voor de kinderen van de bovenbouw.
Graag tot ziens op donderdagavond!
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Colofon
De Voordeldonk Info verschijnt
de laatste maandag van de
maand.

Voor ideeën, suggesties en reacties kunt u mailen naar :
Info.voordeldonk@prodas.nl

We stellen uw inbreng erg op
prijs.

Redactie van Voordeldonk Info:
Ouders:
Erika Janssen
Schutter 28
T: 696084
Monique van der Wallen
Schutter 25
T: 06-51872995
Mendie van den Heuvel
Iepelaar 13
T: 693939

Wij wensen iedereen alle goeds voor

2016

Namens School:
Mirella Adams, directeur

feestjaar

Dan bestaat onze school

75 jaar!!
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