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Agenda

AGENDA WEEK 50
maandag

13 december

dinsdag

14 december

woensdag

15 december

Kerstknutselochtend

donderdag

16 december

Kerstdiner (tot 14:00 uur)

vrijdag

17 december

Laatste schooldag (groep 1-2 12:15 uur uit, rest om 14:15

geen gym
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uur)
AGENDA WEEK 51
maandag

20 december

dinsdag

21 december

woensdag

22 december

donderdag

23 december

vrijdag

24 december

Vervroegd Kerstvakantie
Zoals jullie op het nieuws hebben kunnen horen gaan de scholen maandag 20 december al dicht.
Een week eerder dan verwacht. Wij passen daarom ons programma ook zo goed en snel mogelijk
aan. Lees deze info dus goed!!!

Kerstknutselochtend
Morgen, woensdag 15 december gaan we weer met de kinderen aan het knutselen. Onze
kerstknutselouders waren er al helemaal klaar voor en hadden alle knutselwerkjes al bedacht. Wij
gaan morgen dus heerlijk met de kinderen knutselen. Misschien wel handig om even een tas mee
naar school te geven, zodat de gemaakte werkjes ook veilig thuis komen. De kinderen van groep
1 gaan gewoon om 12:15 uur naar huis en de rest van de school komt om 14:15 uur uit.

Kerstdiner
Donderdag 16 december houden we ons jaarlijkse kerstmaal op school. De kinderen mogen
’s morgens prachtig gekleed op school komen. School begint gewoon om 08:30 uur. Tussen de
middag houden we dan ons kerstdiner….of moeten we dit nu een kerstdunch (lunch/diner) noemen?

Klaeterinfo

Alle kinderen kunnen dan, met de buik heerlijk vol, om 14:15 uur weer uit school gehaald worden

Kerstvakantie
Vrijdag 17 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. De kleuters gaan deze dag
gewoon om 12:15 uur uit en de rest van de school komt om 14:15 uur uit. We laten dit als een
gewone vrijdag omdat we al een week eerder vrij zijn. Natuurlijk gaan we deze dag allerlei leuke
dingen met de kinderen doen. En daarna kunnen ze dan heerlijk genieten van de kerstvakantie en
zien wij ze pas weer terug op maandag 10 januari.

➢ O.B.S. De Klaeter Jokweg 14

8394 VL De Hoeve
e-mail: directie.deklaeter@comprix.nl
internet: www.deklaeter.nl  0561-432600 
Pagina 1

