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__________________________________________________________________

HALLO SINTERKLAAS

Met een vrolijk 'Hallo Sinterklaas, wat fijn dat u er bent' werd Sinterklaas gisteren met zijn 3 pieten
welkom geheten op het schoolplein. Wat waren we blij met zijn bezoek, ook dit jaar weer.
Het was een gezellige dag met leuke optredens door de onderbouwgroepen en een bezoek van de sint met
een piet aan de bovenbouw. De kinderen, meesters en juffen hebben genoten van de mooie surprises, de ondeugendheid van de pieten, het lied met gitaarpiet of het bij Sinterklaas zitten in de speelzaal.
Bedankt sint werkgroep voor de organisatie.
Mede door jullie grote inzet kunnen we terug kijken op een geslaagde dag!
Carina

________________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN

Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

GEZINSVIERING

Op 8 december 2018 is er een
gezinsviering in de Paschaliskerk
om 19.00 uur.
Iedereen is hier van harte welkom.
Werkgroep gezinsliturgie Paschaliskerk.
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VOLGENDE INFO VRIJDAG 14
DECEMBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 12
DECEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

Vrijdag 30 november heeft een groepje vrijwilligers uit groep 7 na schooltijd
het uit leenbureau leeggemaakt, schoongemaakt en opnieuw ingericht!
Een pluim voor deze toppers uit groep 7!
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KERSTINFO 2018

BESTE OUDER/VERZORGERS

HAPJES VOOR HET BUFFET
Voor de kerstviering is het de bedoeling dat elk
kind van groep 1/2 samen met zijn/haar ouders/verzorgers 6 hapjes maakt en vanaf groep 3
t/m 8, 10 hapjes.
De hapjes moeten donderdag 20 december om
17.00 uur mee naar school genomen worden.
Hapjes kunnen op school niet worden opgewarmd.

Op donderdag 20 december zal onze jaarlijkse
kerstviering plaatsvinden.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 moeten deze
dag tot 12.00 uur naar school, maar worden van
17.00 uur tot 19.00 uur terug verwacht op school.

OPHALEN NA DE KERSTVIERING

U bent van harte welkom om vanaf 18.30 uur in de
gang van de centrale hal van de school, onder het
genot van een kopje koffie of thee, op uw kinderen te wachten. Alle kinderen mogen vanaf
19.00 uur bij de klas worden opgehaald.

Vanaf dinsdag 11 december zal op de deur van elke
klas een intekenlijst hangen waarop u kunt aangeven wat u met uw kind gaat maken. Zo kan iedereen zien wat er door anderen gemaakt wordt en
zorgen voor een afwisseling in zoete en hartige
hapjes. Zo ontstaat er een buffet waar de kinderen zelf kunnen kiezen welke hapjes ze willen
eten.

GEWIJZIGDE SCHOOLTIJDEN
Wanneer uw kind een allergie heeft, dieet volgt of
vanwege het geloof bepaalde producten niet mag,
maakt u zelf 6/10 verschillende hapjes voor uw
eigen kind. Voor drinken wordt gezorgd.

Donderdag 20 december:
alle groepen
 8.30 uur – 12.00 uur
 17.00 uur – 19.00 uur (kerstviering)

Vrijdag 21 december (normale schooltijden)



Groep 3 t/m 8: 8.30 uur – 14.00 uur
Groep 1-2 en Afd. Jonge Kind: vrij

WIJ WENSEN IEDEREEN
FIJNE FEESTDAGEN.

VAKANTIE T/M VRIJDAG 4 JANUARI 2019

Namens de kerstwerkgroep:
Laura Veenstra, Angela Martens, Nancy Wullems,
Martijn van Dijk en Mira in den Bosch.

BORD, BESTEK EN BEKER
Op woensdag 19 december a.s. moeten de kinderen
van groep 3 t/m 8 een bord, bestek en beker
voorzien van naam en klas in een plastic tas meebrengen. Voor de groepen 1-2 en Afd. Jonge Kind
zijn deze in de klas aanwezig.
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WINTERMARKT 2018.
Volgende week vrijdag 14 december vindt de jaarlijkse wintermarkt Noorderlicht plaats. Dit
evenement duurt van 18.30-20.00 uur en wordt gehouden in de gym-, kleuterspeelzaal en
zaal/ontmoetingsruimte van de wijkvereniging.
In deze grote ruimtes vindt u de diverse ondernemingen van de kinderen uit groep 8, die producten
verkopen waarvan de opbrengst bestemd voor het kamp later dit schooljaar.
Daarnaast zullen de andere groepen en kinderen eveneens werkstukjes en producten te koop
aanbieden; hiervan gaat de opbrengst naar “Kinderen van de voedelbank. Ook gebruikers van
Noorderlicht zullen aanwezig zijn met informatie over hun activiteiten en/of organisatie. Te noemen
zijn o.a. House of Artletes (breakdance), Bewegingszin (psychomotorische therapie) en de
evangelische Gemeente Parousia.
De diverse ruimtes zijn in winter/kerststijl aangekleed; de diverse versieringen zijn gemaakt door
de kinderen van school en BSO. de eerste stap ,BSO. UNIK en medewerkers van de werkpost
Noorderlicht.
De markt zal op diverse plekken muzikaal worden opgeluisterd door de vioolleerlingen van Anke
Foede, de pianoleerlingen van Lia Laaracker, het accordeon ensemble Con Amore en het eigen
schoolorkest De Muziekhelden. Uiteraard kunt u voor koffie, thee en een lekkere versnapering
terecht aan de bar van de wijkvereniging Wijchen Noord.
Een bezoek aan de wintermarkt –die ook een uiting is van de samenwerking tussen de diverse
gebruikers in Noorderlicht- is alleszins de moeite waard en staat open voor alle bewoners van
Wijchen Noord.
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