Vrijdag 23 december gaan we samen met kinderen en ouders op een bijzondere manier
Kerst vieren. Samen met de pedagogiek studenten wordt er toegewerkt naar een mooie
kerstwandeling door Wytgaard. We zullen het
jaar afsluiten met een Kerstlunch.

Wandeling start om 8.00 uur.
(mag met St Maarten lichtje)
Alle ouders van ons Kindcentrum zijn welkom
om met de wandeling mee te lopen. Wel graag
aansluiten bij een groepje.
De wandeling gaat langs verschillende scenes
uit het verhaal dat met de adventsvieringen
centraal heeft gestaan. Angelino is een Italiaans
jongetje en hij is de trommelaar in zijn dorp. Er
komen drie koningen naar het dorp en iedereen
denkt dat de koningen voor hen komen. De
bakker denkt dat ze voor zijn brood komen, de
meisjes denken dat ze met hen willen trouwen,
de schaapsherder denkt dat ze voor de wol van
zijn schapen komen. Dit verhaal wordt in de
scenes verder uitgespeeld. De bedoeling is dat
de kinderen in groepen van 10 kinderen langs
de scenes gaan wandelen met twee ouders als
begeleider. Er wordt toneel gespeeld dus je
moet ook echt even luisteren en kijken naar wat
er gebeurt. De toneelspelers spelen de scenes 5
keer. De laatste scene wordt voor iedereen
tegelijk gespeeld dus de eerste groepen moeten

even wachten op de andere groepen. Ondertussen wordt er dan chocolademelk geschonken en
wat lekkers uitgedeeld. Als iedereen er is, wordt
de slotscene gespeeld.
Daarna gaan we terug naar school.
Kerstlunch: 12.00 – 12.30 uur
De kerstlunch wordt verzorgd door de kinderen
zelf. De lootjes zijn mee naar huis gegaan en
een ieder versiert een doos en stopt daar de
lunch in voor degene die op het lootje staat.
Deze dozen worden na de soep, verzorgd door
de oudervereniging, uitgedeeld door de kinderen aan de kinderen. Het drinken wordt ook
verzorgd door de oudervereniging.

Eindtijd: 13.15 uur
We hopen op een mooie Kerstvrijdag!

Dinsdag 6 december verscheen er in de Leeuwarder Courant een artikel over kleine dorpsscholen die met de herindeling bij de gemeente
Leeuwarden komen. Aangezien wij een BMS
school zijn (Bisschop Möller Stichting, katholiek
onderwijs Friesland) is dit artikel NIET voor onze
school van toepassing. De BMS is een stichting
met inmiddels 32 scholen door heel Friesland.
Hieronder vallen hele grote scholen en ook een
paar kleine scholen. Hierdoor voldoen wij aan
de voorwaarden die nodig zijn om te kunnen
blijven bestaan.
Wij gaan dus gewoon verder met alle mooie
dingen die we binnen onze Kindcentrum (opvang en school) aan het doen zijn.
Een levendig Kindcentrum in een levendig dorp!



23 december Kerstvrijdag van
8.00 uur tot 13.15 uur



24 december t/m 8 januari
Kerstvakantie



30 december oud papier
fam. Boonstra



11 januari Kerstbomenactie



Maandag 23 januari
start Cito-toetsen



31 januari Thema avond voor alle
ouders van ons Kindcentrum

ind

Op Woensdag 14 december is een gedeelte van
ons Kindcentrum team weer bijgeschoold. De
rest volgt in het voorjaar.

De gevonden voorwerpen bak op de opvang
wordt geleegd voor de vakantie. Ook op school
liggen er vaak spullen die van niemand zijn. Dus
als iemand nog iets mist; graag even kijken!

Namens het
Kindcentrum
wensen wij
iedereen een

