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Agenda:
21-12 Afscheid meester Sybo
22-12 aanvang kerstvakantie om
12.00 uur
19-1 Koffie-inloop
24-1 Studiedag; alle kinderen vrij
Start Nationale voorleesdagen
Studiedag januari verzet
De studiedag gepland op woensdag 31
januari is verzet naar woensdag 24
januari 2018.

Terugblik kerstviering
We mogen terugkijken op een mooie
kerstviering. Goed om met alle kinderen
en ouders samen te komen en het feest
van de geboorte van Jezus, Gods Zoon,
op aarde te vieren door samen te zingen
en te genieten van het verhaal van
Vadertje Panov.
De kerstcollecte voor de aangekondigde
sponsoractie voor kinderen in de
Filipijnen heeft het fantastische bedrag
van € 475,30 opgebracht.

Afscheid meester Sybo
De laatste schoolweek van 2017 staat
behalve in het teken van Kerst ook in het
teken van het afscheid van meester
Sybo.
Donderdag 21 december is officieel de
laatste werkdag van meester Sybo. Er is
achter de schermen een hoop werk
verzet om van dit afscheid een
onvergetelijke dag te maken voor
meester Sybo.
’s Middags is er onder schooltijd een
programma met en voor de kinderen.
Van 15.45 tot 17.00 uur is er
gelegenheid voor ouders, (oud)leerlingen
en (oud)collega’s om meester Sybo een
hand te drukken en het beste te wensen.
Met het schoolteam sluiten we de laatste
werkdag van meester Sybo af met een
gezellig etentje.
Verhalenrooster Kind op maandag:
Week 51: 18 t/m 22 december 2017
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
In het begin, Johannes 1:1-18
Week 2: 8 t/m 12 januari 2018
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12

Fruit van de week
Deze week krijgen we van EUschoolfruit;
woensdag: mandarijnen uit Marokko;
donderdag: China’s appelen;
vrijdag: Elstar appeltjes (uit Nederland).
Overzicht ontvangen ouderbijdragen
Voor de OCC is de decembermaand een
drukke maand geweest; pepernoten
bakken, Sinterklaasfeest organiseren,
bijdragen aan de kerstviering. Het is
allemaal weer prima verlopen en de
kinderen hebben er van genoten.
De activiteiten van de OCC worden
bekostigd vanuit de vrijwillige
ouderbijdragen. Wij vragen u per kind
een bedrag van € 20 voor het hele
schooljaar. Tot nu toe hebben we voor
119 kinderen een bijdrage ontvangen.
Dat is iets meer dan de helft van het
aantal leerlingen op school.
Heeft u uw bijdrage nog niet
overgemaakt? Dan vragen wij u
vriendelijk hier alsnog zorg voor te
dragen. In 2018 staan nog meer
activiteiten van de OCC gepland. Uw
bijdrage is daarvoor nodig.
U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekening NL63 RABO 0331714671
t.n.v. Willem van Veenschool en onder
vermelding van de naam van uw kind en
de groep.
Start kerstvakantie
Op vrijdag 22 december eindigt school
om 12.00 uur. Alle kinderen zijn dus
’s middags vrij.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en
een goede vakantie toe.
Vervangen plafonds kleuterhal
De lange vakanties worden vaak benut
om een grote onderhoudsklus uit te
voeren. In de zomervakantie zijn de
kleutertoiletten helemaal vervangen.
Tijdens de kerstvakantie gaat een
aannemer aan de slag om het (donkere)
plafond in de kleuterhal te vervangen en
nieuwe verlichting aan te brengen.

Kerstmarkt bij Dorpskerk
De hervormde gemeente Katwijk a/d
Rijn (De Ontmoetingskerk en
De Dorpskerk) organiseert elk jaar een
gezellige Kerstmarkt op het kerkplein
voor De Dorpskerk en Het Dorpshuis.
Deze vindt dit jaar plaats op vrijdag 22
december.
Het is voor de kinderen (en ouders) een
leuke gelegenheid voor onderlinge
ontmoeting, gezelligheid en verbinding.
Er is weer een ijsbaan, andere
activiteiten voor de jeugd en veel
(culinaire) gezelligheid in en rond het
Dorpshuis. En.. het is leuk om dit te
combineren met de lichtjesmarkt op de
Roskam.
Op de flyer staat ook een overzicht van
de kerstdiensten.

