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Kerstmarkt op basisschool KlimOp
Op basisschool KlimOp wordt donderdagavond
21 december een kerstmarkt georganiseerd.
De kinderen van de KlimOp hebben de afgelopen weken allerlei kerstartikelen gemaakt die
zij op de markt gaan verkopen.
De kerstmarkt wordt gehouden in school, die
voor de gelegenheid in kerstsfeer aangekleed
wordt.
Uiteraard is er ook aan u gedacht. Koffie/thee
met een lekker kerstkoekje, worstenbroodjes,
wafels en nog meer lekkere versnaperingen,
het is allemaal verkrijgbaar tegen een kleine
vergoeding. De opbrengst van de kerstmarkt
komt ten goede aan de kinderen van school.
U kunt de kerstmarkt bezoeken van 18.00 uur
tot 19.30 uur. Naast de kinderen van de KlimOp en hun ouders zijn ook opa’s en oma’s, familie en buren van harte welkom om gezellig
te komen kerstshoppen bij basisschool KlimOp.
De kinderen
worden om
18.00 uur op
school verwacht zodat de
kerstmarkt
gezamenlijk geopend kan worden. Nog even
ter herinnering: op donderdagmiddag is er
geen school!

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten en
drinken meebrengen voor het kerstontbijt. Bij de
groep(en) van uw kind(eren) hangt vanaf dinsdag 12
december een lijst met daarop de spulletjes voor
het ontbijt. U kunt zelf op de lijst aangeven waar u
voor wilt zorgen.
Alle kinderen kunnen om 11.45 uur gaan genieten
van de kerstvakantie!

Nationaal Ouderenfonds
Kerst vier je vaak samen met
familie en vrienden. Maar helaas geldt dit niet voor veel
ouderen. Eén miljoen ouderen in Nederland zijn
eenzaam. Dit is 1 op de 4 ouderen! In iedere straat
woont dus wel een eenzame oudere, ook bij u. Zo’n
200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de
feestdagen.
Door deze mensen een kaartje te sturen voelen zij
zich een beetje minder alleen. Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL organiseren daarom samen een
kerstkaartenactie.
Groep 4 t/m 8 doet mee met de kerstkaartenactie
zodat ook de ouderen een mooie Kerst hebben.

Om te noteren
21 december : 18.00 - 19.30 uur Kerstmarkt
22 december: 11.45 uur start Kerstvakantie

Kerstontbijt 22 december
Op vrijdagochtend 22 december vieren we
samen met alle kinderen het kerstfeest op
school. De kinderen van de groepen 1 t/m 6
starten de ochtend met een kerstontbijt in hun
eigen klas. De groepen 7 en 8 gaan samen ontbijten met de bewoners van de Vossenberg.

