13 december 2018

Klimophetnieuws
Kerst 2018, kerstdiner op 19 december
Om iedereen in de gelegenheid te stellen de kinderen op
tijd te brengen en halen, hanteren we de volgende tijden.
Inloop vanaf 17.45 uur, kerstdiner van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Houdt u er rekening mee dat het kerstdiner voor de
bovenbouw (groep 6, 7 en 8) weleens een kwartiertje zou
kunnen uitlopen.\
Terwijl de kinderen in hun klas genieten van al het lekkers
staat er voor de ouders een heerlijk glaasje glühwein of
warme chocolademelk klaar. Kom gezellig langs op de patio
links van de hoofdingang om zo samen de kerst in te luiden!
Let op: de deuren gaan echt NIET eerder open dan 17.45
uur voor het brengen en 19.00 uur voor het ophalen. De
kleuters en de kinderen van groep 3 kunt u om 19.00 uur
afhalen bij de klasdeur. Alle leerlingen nemen na afloop in
principe de gebruikelijk uitgang. Denkt u er aan om zelf met
uw kind(eren) af te stemmen of ze u bij een uitgang of op de
patio kunnen vinden.
Het kerstdiner wordt traditiegetrouw door ouders verzorgd.
Op een intekenlijst, die bij de klas hangt, kunt u aangeven
welk gerechtje u wilt verzorgen voor de groep van uw kind.
De gerechten die door u gemaakt zijn, kunnen voor
aanvang van het kerstdiner (vanaf 17.45 uur) in de klas
neergezet worden. Het is fijn als u alles mooi opgemaakt
binnenbrengt, zodat het direct op het buffet neergezet kan
worden. Gerechten die warm geserveerd moeten worden,
graag ook warm aanleveren, aangezien er op de school
geen gelegenheid is tot opwarmen (tip: zelf een rechaud
meebrengen). Overleg met de leerkracht wanneer de
schalen weer door u worden opgehaald.

Data om te onthouden
19-12-2018
Kerstdiner, 17.45-19.00 uur
20-12-2018
Om 15.15 uur begint de
kerstvakantie. Vrijdag 22
december is er geen
school.

Wij denken aan het
milieu
De kerstcommissie, die
bestaat uit leerkrachten
en ouders, heeft besloten
om dit jaar geen gebruik
te maken van plastic
bekers en borden.Er is
gekozen voor biologisch
afbreekbare bekers,
borden en zelfs bestek.Dit
maakt het allemaal wel
iets duurder maar Vugts
Zonwering sponsort ons dit
jaar zodat wij dit kunnen
aanschaffen.Wij zijn Vugts
Zonwering hiervoor heel
dankbaar.

Wij verwachten iedereen op tijd, zodat we ook
daadwerkelijk om 18.00 uur kunnen beginnen met het
kerstdiner. Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen
aan de klassenmoeder of de leerkracht.
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Nog meer nieuws
De voedselbank
De feestdagen staan voor de deur en vele gezinnen en
alleenstaanden die een beroep doen op de Voedselbank
hebben uw hulp hard nodig!
U kunt aan de feestdagen een feestelijk tintje geven door
voedsel te doneren aan onze cliënten. U kunt dan denken aan
de vaste benodigdheden maar misschien ook door artikelen te
geven die bijdragen aan een feestelijke stemming!
U kunt de producten brengen tegelijk met de gerechten voor
het kerstdiner voor de kinderen.
Daarvoor zullen er vanaf maandag 17 december op
verschillende plaatsen in de school kratten staan waarin u de
spullen kunt deponeren.
U kunt hierbij denken aan:





















Houdbare melk
Aardappelpuree
Blikken Ragout
Houdbare chocolademelk
Beschuit
Vruchten in blik
Smeerkaas
Koffie / Thee
Runder Knackworst
Appelmoes
Blik vis
Chocopasta
Corned Beef
Olie
Wasmiddel
Bak en braad
Afwasmiddel
Kuipje halverine
Toiletpapier
Allesreiniger

In de buurt
Kerstmarkt Hoofddorp
Zaterdag 15-12-2018
10.00-17.00 uur

Leuk om te geven voor de feestdagen:









Kerstbrood
Eieren
Zalm in blik
Ragout en bakjes
Vers fruit
Kaas
Toastjes
Slagroom in spuitbus
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Roomboter
Olie
Bak en Braad/Bakboter
Oliebollen mix & rozijnen/krenten.

De Voedselbank dankt u alvast hartelijk en wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuw
jaar toe!
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