
 
Nieuwsbrief 9 – 12 december 2019 

 
Kerstviering 
De Sint is terug naar Spanje en het volgende feest staat al weer voor de deur: de kerstviering op 
donderdag 19 december! Dit jaar staat er een hapjesbuffet en lampionnentocht op het programma. 
Het hapjesbuffet 
Op donderdag 12 december zal er bij elke klas een lijst hangen waarop aan gegeven kan worden wat 
er voor het kerstdiner gemaakt wordt. Elk kind maakt ongeveer 20 hapjes, verdeeld over twee 
schalen: één schaal voor in de klas en één schaal voor de ouders die tijdens het hapjesbuffet en/of de 
lampionnentocht buiten gezellig kunnen bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje. 
De hapjes kunnen op donderdag 19 december vanaf 16.45 uur naar de klas worden gebracht, waar 
we om 17.00 in onze eigen klas met elkaar gaan genieten van ons eigen gemaakte kerstdiner.  
Denken jullie eraan om ’s avonds je eigen bord en bestek mee te nemen voor het kerstdiner?! 
Terwijl wij in de klas aan het eten zijn of met onze lampion een rondje door Rietmolen wandelen, 
kunnen de ouders buiten in de tent het nieuwe jaar smakelijk inluiden.  
Lampionnentocht 
Als rond 17.45 de buikjes vol gegeten zijn, maken we in groepjes, begeleid door een leerkracht, een 
rondje door Rietmolen, met onderweg een aantal leuke kerstspellen. Onze zelfgemaakte lampion 
zorgt voor het licht en wijst ons de weg. Rond 19.00 zijn we allemaal weer terug op school en is het 
tijd om naar huis te gaan. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen na afloop van de lampionnentocht 
in hun eigen klas opgehaald worden. 
Op donderdag 19 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij in verband met de kerstviering        
’s avonds. 
 

Hulp 

Vind je het leuk om ’s middags te helpen met het klaarzetten van de 
spelletjes en de aankleding van het schoolplein enzovoorts of ’s avonds te 
helpen met het inschenken van de drankjes voor de ouders of het 
begeleiden van een spelletje tijdens de lampionnentocht? Laat dit dan 
uiterlijk vrijdag 13 december weten en geef je op via 
m.stegeman@keender.nl. Alle hulp is welkom! 
 

Samen maken we er een mooie kerstviering van!  
 

Hartelijke groet van de kerstcommissie 

Jet, Dianne en Marjolein 

mailto:m.stegeman@keender.nl


Adventviering 
Morgenvroeg, vrijdag 13 december, vindt om 11.15uur de schoolviering plaats in de kerk. 
Deze adventviering heeft als thema: voor wie open jij je deur met kerst? Iedereen is van 
harte welkom! 
 

Welkom Meester Kane 
Elke donderdag loopt Meester Kane stage in groep 5/6. In de volgende nieuwsbrief stelt hij 
zichzelf voor. We wensen Meester Kane veel plezier bij ons op school. 
 

Muziekonderwijs 
We kregen een vraag of groep 5 nog blokfluit ging spelen bij de muziekles. Vorig schooljaar 
heeft onze muziekjuf Anne-Marie afscheid genomen. Daarmee hebben we ook afscheid 
genomen van het “blokfluit” spelen wat zij altijd deed met de leerlingen van groep 5. Wij 
hebben er niet voor gekozen om een nieuwe muziekjuf aan te stellen omdat onze 
prioriteiten dit schooljaar liggen op de basisvakken en de ondersteuning in de grote groep 
7/8.  
Hoe ziet ons muziekaanbod er dan wel uit? Via de gemeente hebben we een gesubsidieerd 
muziekaanbod verzorgd door muziekdocenten van “Muziek en Kunstwijs” in alle groepen. 
Daarin zit o.a. dat groep 5/6 kennis gaat maken met noten en muziekinstrumenten in 
samenwerking met Muziekvereniging  Amicitia. Afsluitend geven ze dan een concert.  
Juf Anne-Marie heeft ook afscheid genomen bij de 2 Needse Keenderscholen en daar 
hebben ze voor dezelfde oplossing gekozen. 
 

Afsluiting topondernemers 

Denken jullie aan de afsluiting van Topondernemers? 
Zoals altijd: elke laatste woensdag voor een vakantie van 12.00 uur tot 12.30. 
Vanaf 12.00 uur staan de deuren van alle groepen open om te komen kijken waar we de 
afgelopen periode mee bezig zijn geweest. 
Tot ziens op woensdag 18 december! 
 

DAR dorpshuis van het jaar? 
Afgelopen zondag hebben we kunnen genieten van een mooi stukje Rietmolen op TV: De 
DAR die alleen op vrijwilligers draait. Als school zijn we elke week weer blij met de schone 
DAR waar onze leerlingen bewegingsonderwijs krijgen en kunnen werken als de school te 
warm wordt. Daarom willen we alle ouders oproepen om hun stem uit te brengen op de 
DAR als dorpshuis van het jaar. Het kan nog tot en met 13 december. We wensen de DAR 
veel succes zaterdag met de uitslag. 

 

Nieuws uit de MR 
 

 



Nieuws uit de OR 
 

 

Data op een rij 
13 december  Schoolviering advent 11.15uur in de kerk 
18 december  Afsluiting Topondernemers 
19 december  Kerstviering 16.45uur-19.00uur (kinderen daarom de middag vrij) 
21 december   Kerstvakantie 
 
 


