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Inmiddels is het Sinterklaasfeest alweer achter de rug. Wij hebben een ontzettend fijne dag
gehad en hopen dat de kinderen mooie verhalen hebben kunnen vertellen aan u! Van
Sinterklaas gaan we over in Kerst. In deze Laetare Actueel vindt u de informatie over het
Kerstfeest. Wij wensen u veel leesplezier!
Belangrijke
data
Kerst
19 december
2019
Kerstdiner
-vanaf 17.00u
-voor ouders:
kerstfilm vanaf
17.15u
-eindigt om
18.15u
20 december
2019
Alle leerlingen
om 12:00u vrij

Het kerstdiner
Het kerstdiner zal dit jaar op 19 december
plaatsvinden in de klassen van de kinderen. Meer
informatie zult u per mail ontvangen. Vanaf
17.00u is de school open en kunt u de kinderen
naar de klas brengen.
Vanaf 17.15u is er een gezamenlijk samenzijn voor ouders georganiseerd in de kleine
gymzaal met onder andere de kerstfilm die de leerlingen samen met meester André
hebben gemaakt. Als u toestemming heeft gegeven, kan het zo maar zijn dat u uw
kind(eren) voorbij ziet komen! De ouderraad zal ook zorgen voor iets lekkers bij de film. U
bent dus welkom te blijven tijdens het kerstdiner. Om 18.15u kunnen de kinderen weer uit
de groep worden opgehaald.

Kerstpakketten
Na het kerstdiner zal er in het alles lokaal een
kerstpakket voor u klaarliggen. Elke familie krijgt
één kerstpakket uitgedeeld namens de school.
Onder leiding van juf Tashara zullen deze worden
uitgereikt bij het ‘alles lokaal’ (het lokaal naast de
vliegende bananen). Meer informatie zult u
verkrijgen van juf Tashara via email.

6 januari 2020
Eerste
schooldag van
2020!
13 – 24 januari
2020
Cito toetsen
27 januari
2020
Start WO
project
samenleven

Kerstbomen
Op vrijdag 20 december is er een mogelijkheid om een kerstboom mee te nemen vanuit de
school (onversierd). Indien u graag één van de 7 kerstbomen wilt hebben voor de
kerstdagen, kunt u dat tot en met donderdag 19 december aangeven bij juf Tashara. Juf
Tashara zal de boom dan voor u reserveren. De bomen die geen plekjekunnen krijgen
tijdens de kerst, worden aan de scouting gedoneerd.
Op vrijdag 20 december zijn alle leerlingen van Laetare vanaf 12:00u vrij!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Laetare,
Marije van Tol,
Directeur.

