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Agenda
18 december
19 december
20 december
21 december
Kerstvakantie
7 januari 2019
8 januari
11 januari

Naschoolse cursus Mad Science start
Kerstviering op school, ouders meer dan welkom; Kerstdiner op school
Speelgoedmiddag 1-4
Start Kerstvakantie
Nieuwe vloerbedekking wordt gelegd in de gangen en hal van Orion 7
Wij mogen weer beginnen in een gloednieuw jaar
Informatieavond voor groep 8 ouders op het Orion complex
Start project “ontwerp de nieuwe school” met een aantal kinderen uit de groepen
6-7B en 7A

Kerst
Onze kerstviering vindt plaats op school en in de Meent in de vorm van een kerstmarkt op woensdag 19
december. U wordt hiervoor uitgenodigd.
Belangrijke data en tijden:
Datum
Hoe laat?
Wat
Vrijdag 14 december 2018
Kersttruiendag
Woensdag 19 december 2018
Woensdag 19 december 2018

Donderdag 20 december 2018

10.30 – 12.00
17.45 – 19.00 (1 t/m 4)
18.00 – 19.15 (inloop vanaf 17.45
voor 5 t/m 8)
19.30 – 21.30
08.30 – 10.00

Viering op school/Meent
Kerstdiner

Kerstfeest groep 8
Opruimen centrale ruimtes m.b.v.
ouders

Woensdag 19 december
De schooldag start zoals iedere dag om 8.30 (deuren open om 8.15). We starten om 10.30 uur gezamenlijk op
het schoolplein (groepen 3/4) met het zingen van een lied. U bent als ouder van harte welkom om deze viering
met ons te beleven. Het plein is afgezet, net zoals bij de Sintviering. BELANGRIJK: bij slecht weer zult u dinsdag
18 december een bericht ontvangen en zal het zingen van het lied om 10.45 plaatsvinden in de klas van uw zoon
of dochter. Dit is de link van het liedje dat wij gezamenlijk zullen zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=0YLKVE2AMrM
De klassen van het hoofdgebouw gaan na het zingen van het lied terug naar de klas en worden daar opgehaald
door hun ouders. De leerlingen van de overige groepen blijven op het plein staan, brengen hun jassen weg naar
de aangegeven kleedkamers in de Meent. De kerstmarkt start om 11.00. Om 12.00 uur is de kerstmarkt
afgelopen, het verzoek aan de ouders van de leerlingen van het hoofdgebouw weer terug te brengen naar de
eigen klas. De leerlingen van de overige groepen verzamelen daar waar ze de jassen hebben neergelegd. De
school gaat om 12.15 uit.
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In de school en in de Meent vinden de volgende activiteiten plaats: kerstdisco, kerstmandala, kerstspeurtocht,
kerstfilm, opvoering levende kerststal, liedjes gezongen door het kerstkoor, liedjes gespeeld door de blazersklas
en het orkest. U zult bij binnenkomst een plattegrond/tijdschema ontvangen.
Ook kunt u het werkje dat uw zoon of dochter gemaakt heeft kopen bij 1 van de kerstkramen. De werkjes worden
verkocht voor €1,- (Gelieve gepast betalen). De opbrengst van de verkoop van deze werkjes naar een goed doel:
de kerststal van de Urbanuskerk.
’s Avonds zullen we deze bijzondere dag afsluiten met het kerstdiner in de eigen groepen. De lijsten voor het
eten hangen bij iedere klas. De tijden van het kerstdiner zijn als volgt: 17.45 – 19.00 (1 t/m 4) en 17.45 – 19.15
(inloop vanaf 17.45 voor 5 t/m 8).
Belangrijke tijden 19-12
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
17.45 – 19.00 1 t/m 4
17.45 – 19.15 5 t/m 8 (inloop vanaf 17.45)

Gebeurtenis
Opening kerstmarkt d.m.v. een lied
Kerstmarkt
School is uit om 12.15
Kerstdiner

Kerststukjes
Dinsdag 18 december gaan de groepen 6 en 6/7 kerststukjes maken op de schooltuinen. Onder leiding van juf
Saskia maken zij samen met de vrijwilligers mooie kerststukjes. Groep 6/7 werkt van 11:00 tot 12:00 aan het
kerststukje. Hierdoor zijn zij wat later terug op school. Groep 6 is 13:30 tot 14:30 aan de beurt.

Mad Science
Na de fantastische show van Mad Science in november hebben 37 kinderen zich ingeschreven voor de naschoolse
cursus. Deze cursus start komende dinsdag 18 december en is van 15.30u-16.30u. De opgegeven kinderen uit
groep 3 en 4a zijn welkom in het lokaal van juf Rianne. De kinderen van 4b t/m 7 hebben les in het lokaal van juf
Mariëlle. Heel veel plezier

Museumbezoek en begeleiding
De groepen 5a en 5b bezoeken in januari het van Gogh museum in Amsterdam. Groep 5a op maandag 21 januari
en groep 5b op vrijdag 25 januari. Wij willen groepjes kinderen laten begeleiden door ouders. Welke ouders
willen met ons mee? Er hangt een intekenlijst bij beide klassen.

Wijziging Cirkelshows voor uw kalender
Beide Cirkelshows op 8 februari komen te vervallen. In plaats daarvan oefenen de kinderen een speciale
kleutervoorstelling “Winter”. Op woensdag 6 maart, op de grens van winter en lente, wordt deze voorstelling
opgevoerd. Om 10.45-11.15 treden de groepen 1/2a en 1/2b op en van 11.15-12.00 de groepen 1/2c, 1/2d en
1/2e. Komt u ook kijken?

Nieuws van samenwerkende partners
Fiets oké dag in de Meent
Zaterdag 15 december houdt de Meent samen met VVN een zogenaamde Fiets Oké dag. Tussen 12.00 uur en
17.00 uur kunt u de fietsen van uw kinderen en van u laten controleren op een aantal punten. Vooral de
verlichting is daarbij in deze donkere tijden van groot belang.
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Van de Urbanuskerk
Tot het einde van dit jaar zijn onze kerkvieringen ondergebracht in het Noorddamcentrum. Daarna is onzeker.
Op 16 december heeft pastor Adolfs daar zijn laatste ‘gewone’ viering. Wij willen hem namens de kinderen een
map met tekeningen aanbieden. Het zou leuk zijn als alle kinderen voor hem een tekening maken! Leef je thuis
uit en breng hem mee, of maak er een in de pastorie tijdens de bijeenkomst van Rock Solid Lite ClubKinderwoorddienst op 16 december!
LEVENDE KERSTSTAL
zaterdag 22 december van 17:00 – 20:00 uur bij de pastorie van de St. Urbanuskerk. Pastoor Jongerden leest het
Kerstverhaal voor bij een levende kerststal met een groot koor. Kinderen zijn van harte welkom, bij voorkeur
verkleed als een van de kerstfiguren uit de stal. Er is ‘koek en zopie’. Een activiteit die georganiseerd wordt door
Bewonersplatform Bovenkerk.
KERSTAVOND 24 DECEMBER
Internationale School van Amsterdam, Sportlaan 45, Amstelveen
17:00 uur een familieviering met pastoor E. Jongerden en kinderkoor De Boventoontjes
EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
Kindje wiegen 12:30 – 13:00 uur in de Winkel Hoogeveen, Noorddammerlaan 110, Amstelveen
Voor de allerkleinsten wordt de geboorte van Jezus gevierd door het Kerstverhaal te lezen en liedjes te zingen,
met Annemieke van Veen. We sluiten af met beschuit met muisjes.
Meedoen met het kinderkoor De Boventoontjes? Mail naar: boventoontjes@oulook.com
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