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WINTERMARKT

De ramen zijn versierd, de bomen opgetuigd, de liedjes geoefend en de slingers gemaakt.
Aanstaande vrijdag zijn er nog workshops in de groepen en
dan is het Noorderlicht klaar voor de jaarlijkse Wintermarkt. Een van de feestelijke momenten in het jaar waarop
alle partners die verbonden zijn aan de brede school jullie
uitnodigen voor een evenement.
Mooi dat het gekoppeld is aan een goed doel.
Het wordt mijn eerste wintermarkt en uiteraard ben ik benieuwd. De tips die ik kreeg, deel ik graag met jullie:
Geniet ervan en neem kleingeld mee, want alles kost € 0,30!
Tot ziens aanstaande vrijdag
Carina
_______________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN

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

Dinsdag 18 december is er een
vergadering van de M.R.

KERSTKAARTEN
KERSTVIERING
Donderdag 20 december is de
kerstviering op school. Het programma vinden jullie nog een
keer in deze info.

VRIJ
Vrijdag 21 december zijn de
groepen 1-2 en de kinderen van
de Afdeling Jonge Kind vrij.

Veel kinderen hebben bedacht
dat ze elkaar een kerstkaart
willen geven. Dat is natuurlijk
heel leuk, maar we willen jullie
vragen om elkaar buiten de klas
de kaarten te geven.
In de klas geeft dat veel onrust
en het is ook niet leuk voor de
kinderen waar dit jaar geen kaart
voor is .......
VOLGENDE INFO VRIJDAG 21
DECEMBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 19
DECEMBER VÓÓR 10.00 UUR.
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KERSTWENS

Omdat de werkgroep gestopt is
met het apart versturen van de
kerstwens wordt die vanaf nu
geplaatst in de info.

Wintermarkt Paulusschool/ Noorderlicht

Beste buurtbewoners,

Wij zijn Bas en Stijn van de Paulusschool. We zitten in groep 8. Dit jaar staan we op de wintermarkt met een kraampje. De opbrengst hiervan kunnen we gebruiken voor het schoolkamp.
Daarom willen wij u van harte uitnodigen om bij onze kraam te komen kijken.
Wij verkopen leuke waxinelichthouders gemaakt van cement en gips.
Ook is er iets lekkers te verkrijgen!!
Datum:

14 december

Plaats:

Paulusschool
Roerdompstraat 76
Wijchen

Tijd:

18.30-20.00 uur

U komt toch ook!!!!!
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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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Noorderlicht Wijchen Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen

ONDERWEG
Een man en een vrouw gaan langs de wegen
De lucht is koud, de wind zit tegen
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
En af en toe hoor je haar vragen
Met zachte stem:
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ’t is nog ver naar Bethlehem

Management, leerkrachten,
ondersteunend personeel,
studenten, ouderraad en
medezeggenschapsraad en al onze
leerlingen uit groep 1 t/m 8,
de kinderen van de afdeling “het
jonge kind”, de leerlingen van de
schakelklas en de kleuters van
Pippeloentje wensen u een
prettig kerstfeest en een
verdraagzaam 2019!

Opnieuw een jaar van vluchtelingen
Die schamel langs de wegen gingen
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
Van hongersnoden en van kampen
En requiem.
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem
Van de verloren Hof van Eden
Naar de onmogelijke vrede
Zo trekt de mens over de wegen
En soms komt hij die ezel tegen
Met haar en hem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja
Ja
’t Is nog heel ver naar Bethlehem

Fijne vakantie allemaal!
Tot maandag 7 januari 2019!
Team
Team
Team
Team

Ivo de Wijs
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Paulusschool
Bolster “het jonge kind”
Schakelklas
Pippeloentje
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