JAARGANG 22 NR. 16
12 december 2019

REFLECTIONDAY
We zijn blij dat veel kinderen op school meedoen aan REFLECTIONDAY. We zien
dat de reflecterende veiligheidshesjes veel gedragen worden. Soms zelfs over de
rugzak heen. Heel slim!
We hopen dat er nog meer kinderen mee gaan doen, zodat iedereen in Vessem
(en erbuiten) al onze leerlingen niet over het hoofd kan zien tijdens deze
donkere dagen. En de verkeersveiligheid verbeterd wordt op de donkere wegen
in onze gemeente.
Fotografeer al die leerlingen met hun hesjes en stuur de foto’s op naar
info@reflectionday.nl en naar ons (lambertus@veldvest.nl). Dan maken ze
individueel of met de klas kans op een mooie prijs en wij laten zien aan het
Brabants Veiligheids Label, dat onze school aandacht geeft aan zichtbaarheid.
KERSTMARKT
Op woensdag 18 december houden we voor de 7e keer onze in de wijde
omgeving bekendstaande kerstmarkt. Tussen 18.00 en 19.00 uur staan voor u
7 kramen klaar, waar diverse spullen staan uitgestald. Elke groep heeft een
eigen kraam en verkoopt daar de werkstukken, die speciaal voor deze markt
gemaakt zijn. Ook NummerEen en de Oudervereniging heeft een kraam. Wij
hopen natuurlijk dat alle kinderen met hun ouders, opa’s, oma’s, buren, ooms en
tantes zullen komen om deze prachtige creaties te bewonderen en te kopen. Alle
kinderen komen met hun ouders (of met iemand anders) naar school en die
houden de kinderen ook in de gaten. De leerkrachten zijn samen met kinderen
die willen de hele avond bezig met de verkoop in de kraampjes.
Nog wat info en tips op een rijtje:
• De kinderen mogen zelf vooraf samen met de groepsleerkracht 1 werkstuk
van zichzelf reserveren. De leerkrachten leggen het gereserveerde
werkstuk voor u klaar.
• Neem (veel) kleingeld mee, zodat teruggeven/wisselen geen probleem is.
HET GOEDE DOEL
De leerlingenraad (groep 4 t/m 8) heeft overlegd over een aantal goede doelen.
Vervolgens is er in de groepen hierover gestemd. De opbrengst van deze avond
komt ten goede aan het goede doel KiKa, stichting Kinderen Kankervrij.

KERSTKRAAM VAN DE OV
Naast de kramen van de groepen is er op de Kerstmarkt ook een kraam van de
Oudervereniging, waarin iets te drinken en iets lekkers verkocht zal worden voor
Kika.
Mocht u het leuk vinden iets lekkers te bakken of maken voor het goede doel
(alle baksels zijn welkom, hartig en zoet!), hangt er hiervoor vanaf maandag 9
december een intekenlijst op het prikbord bij de ingang van de groepen 1/2/3.
Deze baksels kunnen op woensdag 18 december afgegeven worden bij iemand
van de Oudervereniging.
De collectebus van Kika staat ook in deze kraam.

HULP BIJ DE OPBOUW VAN DE KERSTMARKT
Woensdag 18 december om 12.15u (direct na school) zullen de kramen
opgebouwd worden voor de Kerstmarkt van die avond. Het zou fijn zijn, als er
mensen zijn, die de juffen en de OV-leden mee willen helpen met het opbouwen.
KERSTWENSEN
Na het grote succes van vorig jaar, gaat elk kind in het kader van de
kerstboodschap thuis voor een klasgenootje een kerstwens maken. Op maandag
9 december wordt hiervoor in de klas lootjes getrokken. Deze wens hangen de
kinderen in de boom in de klas. Dit kan als bal, ster of anders. De wens moet
niet te groot zijn, want het moet wel in de boom passen! Tussen 16 december en
19 december hebben de kinderen de tijd om hun wens in de boom in de klas te
hangen. Het is fijn als de kerstboodschap een beetje verstopt wordt, zodat niet
iedereen al ziet voor wie ze iets gemaakt hebben. Bijvoorbeeld in een rolletje of
envelopje. Deze wensen worden tijdens het kerstontbijt geopend en voorgelezen.

KERSTONTBIJT
Op vrijdag 20 december is het kerstontbijt. De kinderen worden gewoon om
08.30 uur, de normale tijd, op school verwacht.
De tafels zijn feestelijk gedekt en voorzien van allerlei lekkere dingen. Tijdens
het ontbijt zullen er ook andere activiteiten plaatsvinden die per groep
verschillend kunnen zijn. Zo is er muziek, zang en worden er verhalen en/of
gedichten voorgelezen door kinderen die dat willen. Ook worden dan de wensen
voorgelezen.
Na het ontbijt heeft elke groep een eigen invulling. En om 12.15 uur kan de
kerstvakantie beginnen!
We wensen iedereen alvast een fijne vakantie en fijne feestdagen toe!
De kerstcommissie

KERSTVERSIERING OPRUIMEN
Na alle feestelijkheden moet ook alles weer opgeruimd worden. Wij hopen op
hulp bij het opruimen van de kerstversieringen op vrijdag 20 december (na het
kerstontbijt). Komt u ook meehelpen??
JONG NEDERLAND MINIORENMIDDAG

Zaterdag 14 december is het weer minioren tijd voor de kinderen uit groep 1,2
en 3. Het thema is kerst.
Het programma ligt weer klaar met sport, spel en creativiteit.
Deze middag begint om 13:30 en eindigt om 15:30. Kosten zijn €1,50 p.p per
keer.
We zien je graag bij de Spil kerkberg 3 in Vessem.
Tot dan.
Groetjes Laura, Rob, Safira en Anita.

