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Nieuwsbrief                                  10.12.2015 

 

Jenaplanschool  

Sint Willibrordus 
www.jenaplan-willibrordus.nl 

T: 0597 614 008 

__________________________________________________________________ 

Workshops  

Op donderdag 17 december zijn de kerstworkshops op school. We 

gaan dan de hele ochtend mooie dingen met elkaar knutselen. 

Hiervoor zijn we op zoek naar veel hulp van ouders. Heb je zin om mee 

te helpen, geef je dan op bij één van de stamgroepleiders.  

Degene die meehelpen krijgen woensdag 16 december om 12.30 uur 

uitleg over de te maken knutselwerken, zodat iedereen donderdag 

weet wat te doen! 

De kinderen van de Dassenburcht moeten allemaal een lange witte 

kaars meenemen voor het knutselen. 

 

GROENE TAKKEN 

Voor de workshops zijn we een heleboel groene takken nodig, van 

bijvoorbeeld coniferen, niet prikkende kerstbomen, allerlei soorten 

dennen, laurier etc etc. We hebben best veel nodig! Dus als iedereen 

even in de tuin een paar takken zou willen afknippen dan komen we al 

een heel eind! Ze kunnen ingeleverd worden bij de stamgroepleider 

van uw kind.  

Continurooster 

Op donderdag 17 december is er een continurooster tot 13.30 uur. De 

kinderen eten dan een broodje op school. Wilt u uw (kind)eren eten en 

drinken voor de fruitpauze en voor de broodpauze meegeven? Mocht 

u geen opvang hebben tot 15.15 uur, wilt u dit dan doorgeven aan de 

stamgroepleider, wij regelen dan opvang voor uw kind(eren). 

Kerstdiner 

Donderdag 17 december is er om 17.00 uur een kerstdiner voor de 

kinderen. Zoals elk jaar is het de bedoeling dat iedereen iets mee 

neemt voor het kerstdiner. Op de deur van de groep van uw 

zoon/dochter hangt een lijst waarop u kunt invullen wat jullie 

meenemen. Vanaf 16.45 uur kunnen de kinderen op school komen 

met het gemaakte lekkers. 

 

 

Agenda 

17-12 

Kerstworkshops 

Continurooster tot 13.30 uur  

 

17-12  

Kerstviering in de kerk 

 

  
 

Verjaardagen 

 
 

December 
01 Tyrza 

02 Fleur 

12 Tim 

17 Miranda 

22  Finette 

24 Merel 

28 Henrike 

 

WELKOM! 

Winston is nieuw bij ons op school. 

Hij zit in de Leeuwenkuil. We 

wensen hem veel plezier bij ons 

op school. 
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Kerstviering 

Donderdagavond om 18.30 uur is er een viering in de kerk. Ouders, 

opa's en oma's, broertjes en zusjes en andere belangstellenden zijn van 

harte welkom dit met ons te vieren. Vanaf 18.15 uur is de kerk open. De 

kinderen lopen vanaf school rechtstreeks met hun groep naar de kerk 

en gaan dan vooraan in de kerk bij elkaar zitten. De kinderen steken 

veel energie en tijd in het oefenen voor de kerstviering en verdienen 

het dan ook dat ze van alle aanwezigen in de kerk de volledige 

aandacht en belangstelling krijgen. We willen u dan ook vragen om 

tijdens de viering niet in gesprek te gaan met elkaar. Ook broertjes en 

zusjes zijn van harte welkom, echter vragen wij u om even met uw 

zoon/dochter naar de hal te lopen wanneer zij het niet meer op 

kunnen brengen om stil te zijn. 

 

Opruimen! 

En natuurlijk zou het ook fijn zijn wanneer een aantal ouders ons helpen 

met het opruimen op vrijdagochtend 18 december! U kunt zich 

opgeven bij één van de stamgroepleiders. 

 

Oude Papier 

Het oud papiergeld is voor ons als De Groenling een belangrijke 

inkomstenbron. Van dit geld financieren we een aantal activiteiten die 

voor de hele Groenling zijn. Denk hierbij o.a. aan een deel van het 

sinterklaasfeest en de aanschaf van materialen voor de bibliotheek. 

Ook in 2016 staat de papiercontainer er weer. We hopen dat jullie 

allemaal weer willen inzamelen voor ons. In de bijlage vindt u de flyer 

met de data en tijden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Digitaal 

www.jenaplan-willibrordus.nl 

Volgt u ons ook al op 

twitter? 

@StWillibrordus 

Wist u dat: 

de foto’s van ons 

zomerfeest super leuk 

geworden zijn en nu op 

onze website staan?  
 

 

 

VERLOREN: 

Corné uit het Berenhol is zijn 

drinkfles kwijt. Mocht iemand 

deze gevonden hebben, zou u 

die dan bij Juf Christa willen 

afgeven?   

 

http://www.jenaplan-willibrordus.nl/

