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Ouderbijdrage
Dankzij de betaalde ouderbijdrage en een grote éénmalige
gift van een betrokken onbekende kunnen wij jullie nu vertellen
dat het totale bedrag van de ouderbijdrage binnen is.
We zijn erg dankbaar voor de betaling van jullie allemaal!!

Vuurwerk
Wij willen geen vuurwerk op school en ook niet op het schoolplein.
We besteden in de groepen aandacht aan de gevaren van het afsteken en lichten kinderen voor wanneer het
afsteken wel toegestaan is.
Met name in de bovenbouwgroepen, groepen 7 en 8, zullen we ook de tassen gaan controleren zodat we deze
en komende week niet onaangenaam verrast gaan worden.

Tips ook voor ouders: https://www.veiligheid.nl/vuurwerk/

Kerst 2018
De kerstbomen staan al weer in de klassen en alles is
gezellig versierd. Dit schooljaar vieren we kerst met de
kinderen met een kerstdiner en het grote Hassel
kerstmuziekfeest.
Dit kunnen wij natuurlijk niet doen zonder de hulp van de ouders:
 Elk kind verzorgt een hapje voor het kerstdiner. Bij elke klas komt een intekenlijst te
hangen waarop u kunt schrijven welk hapje er gemaakt wordt voor de klas.
 Op donderochtend 20 december neemt elk kind een bord, beker en bestek mee,
voorzien van naam, in een plastic tas.
 We zijn op zoek naar buitenversiering en verlichting, als wij deze van u kunnen
lenen mail dit naar: eventplanning@bs-hasselbraam.nl
Kerstviering donderdag 20 december:
Op 20 december is de school om 12.00 uur uit.
16:30 uur:
Het kerstdiner: Kinderen gaan met hun hapjes naar de eigen klas
en nemen plaats aan een gezellige gedekte tafel.
16:45 uur:
Iedere groep eet samen in hun eigen feestelijk aangeklede lokaal.
De leerkrachten zorgen ervoor dat het eten eerlijk wordt verdeeld
en zij zorgen ook voor drinken.
17:30 uur:
Kinderen worden opgehaald in de klas, door de ouders. Dan
verwachten wij iedereen buiten voor het grote Hassel
kerstmuziekfeest.
17:45 uur:
We starten met het grote Hassel kerstmuziekfeest met een
speciaal optreden. Hierbij is iets te drinken aanwezig.
18:30 uur:
We sluiten gezamenlijk op het plein af met een laatste liedje.
Ouderhulp tijdens kerstdiner: Sommige klassen willen gebruik maken van ouderhulp tijdens
het kerstdiner. Op de deuren van de klas hangen hiervoor intekenlijsten.
Namens alle collega’s verheugen wij ons nu al op een mooie en gezellige kerstavond!!!
De Eventplanners
Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van
foto’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we u geen foto’s of filmpjes te
maken van schoolse activiteiten van andere kinderen. De school maakt foto’s en zorgt voor verspreiding via de schoolapp

