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Bericht van het team
Wat hebben we de afgelopen periode genoten van de kerstsfeer op school. Er is hard gewerkt aan de
kerstknutsels voor het goede doel, die dit jaar in teken staat van Save The Children. Er is al een hoop
geld opgehaald en in deze nieuwsbrief ziet u enkele kinderen aan het werk en de resultaten. Ook was
veel muziek te horen; het kerstkoor heeft hard geoefend en ook het team heeft een muzikale noot
laten horen, in het bijzonder juf Susan. Zij is tweede geworden bij de Loftrompet.
We sluiten het jaar af met het traditionele kerstdiner in de klas. Samen met de ouders proosten we
op de feestdagen op het plein. Dank aan alle ouders die hebben geholpen bij de voorbereidingen van
het kerstfeest op de Kees. We wensen iedereen hele fijne feestdagen en de beste wensen voor 2019!

Knutselen voor kerst
Wij hebben leuke kunstwerkjes gemaakt. Je geeft geld voor het
goede doel voor arme kindjes uit arme landen.
Kiki en Björn (groep 4)
We hebben met een paar kinderen uit de klas een kerstbal met
kralen gemaakt. We deden dit samen met andere kinderen uit groep
3, 4 en 4/5. Het was superleuk! Hohoho, vrolijk kerstfeest.
Shanaya & Isabella (groep 5A)
We hebben met ijsstokjes gewerkt en met allemaal andere knutselspullen. Het was heel leuk.
We hebben hele leuke dingen gemaakt, zoals rendieren en sterren en sneeuwpopjes. We zaten bij juf
Iris en de mama van Bente en we mochten bij elkaar zitten.
Ole en Juneau (groep 5A)

De loftrompet van juf Susan
Aangezien juf Susan genomineerd was voor “De Loftrompet” was zij samen met haar gezin, drie
collega’s en het koortje afgereisd naar de Brabanthallen om aanwezig te zijn bij het ”Meer muziek in
de klas Kerst Gala”.
Tijdens een twee uur durend spektakel werden de opnames gemaakt van het muziekgala, dat op
tweede kerstdag om 20.30 uur wordt uitgezonden op NPO 1.
We hebben genoten van mooie optredens van jong talent en grote artiesten. Guus Meeuwis, Matt
Simons, Sharon Doorson en Ilse de Lange traden op samen met kinderen die talentvol verschillende
muziekinstrumenten bespeelden. Een trombonist, een pianiste, een zanger, een drummer en een
deejay brachten de hele zaal aan het juichen.
Helaas is Susan niet de winnaar (onterecht natuurlijk ;-)), maar ze is wel erg blij met de waardering
van collega’s, ouders en kinderen voor de nominatie.

Een kerstgroet van de kinderen

