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Nog even alles op een rij voor de festiviteiten in de decembermaand.
Sintviering op woensdag 5 december
Op woensdag 5 december arriveert Sint-Nicolaas en zijn Pieten aan de
kade bij het voetveer aan de IJssel. Die dag gelden de normale
schooltijden. Wij lopen met alle klassen om 8.15 uur vanaf het schoolplein
naar de dijk. Het is gezellig als u met ons meeloopt. Wilt u de kinderen die
dag gewoon hun tienuurtje en lunch meegeven.
Op 6 december beginnen we ook gewoon om 8.15 uur.
Kerstviering op donderdag 20 december
De kerstviering dit schooljaar heeft een wat andere invulling dan de afgelopen jaren. We gaan donderdagochtend tot
12.00 uur naar school. De leerkrachten en een aantal leerlingen voeren dit jaar een kerstmusical op in De Drie Maenen.
Eind van de middag en in de vroege avond zijn er twee voorstellingen. De eerste voorstelling is van 16.30 tot 17.30 uur
en de tweede voorstelling is van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Vandaag hebben de oudste kinderen van elk gezin een envelop met kaartjes voor de musical meegekregen. In de
envelop zit ook een begeleidende brief:
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij krijgt u een aantal toegangskaartjes voor de kerstmusical ‘Kouwe Kerst’. Bij de verdeling van de tickets
hebben we rekening moeten houden met het aantal beschikbare plaatsen in de Drie Maenen. Kijk daarom goed of u
kaartjes heeft voor de 1e of 2e voorstelling! (Het onderling ruilen van kaartjes voor een andere voorstelling is
uiteraard geen probleem.) Het is natuurlijk leuk als àlle stoelen beide voorstellingen bezet zijn. Daarom het verzoek
om kaartjes, waarvan u geen gebruik gaat maken deze week in te leveren bij de leerkracht van uw kind, zodat wij
deze kaartjes weer kunnen verdelen onder eventuele andere belangstellenden. Zou u graag meer kaartjes willen, dan
kunt u uiterlijk 10 december een mail sturen naar administratie.schakel@onderwijsprimair.nl. (Vermeld daarin het
volgende: aantal gewenste tickets, naam kind, welke voorstelling.) Afhankelijk van het aantal aanvragen en tickets,
die we retour krijgen, maken we een eerlijke verdeling. Tijdens de voorstelling zitten de kinderen bij de ouders, wij
raden u aan om voor de kleine kinderen een zitverhoger mee te nemen.
Om de laatste voorbereidingen te kunnen treffen zijn alle kinderen donderdag 20 december om 12.00 uur uit.
We zien u graag donderdagavond 20 december.
Met vriendelijk groet,
Team De Schakel.

