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Belangrijke data
16 december
19 december
20 december
23 december – 3 januari
6 januari
7 januari
13 januari
16 januari

MR 3 20.00 uur
‘s Avonds Kerstdiner op school
Laatste schooldag van 2019
Kerstvakantie
Eerste schooldag van 2020
Deze week luizencontrole
OR 3 20.00 uur
Klankbordgroep 2 20.00 uur
Start toetsweken
Infora 9

Kerst 2019
Kerstdiner
Op donderdag 19 december is het weer tijd voor ons jaarlijkse kerstdiner. De kinderen mogen in hun
feestkleren naar school. We zouden het fijn vinden als u, samen met uw kind, voor 8 kleine hapjes
kunt zorgen en uw keuze op de intekenlijst naast de deur van het lokaal wilt noteren.
Het kerstdiner start om 17.15 uur en duurt tot 18.00 uur. De kinderen worden door u naar de klas
gebracht en daar ook weer opgehaald. Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door ons kerstkoor.
Komt u ook luisteren?
Ouderborrel
Tijdens het kerstdiner kunt u in de aula genieten van een gezellig samenzijn voor ouders. Hier kunt u
onder het genot van wat lekkers en wat te drinken even wachten totdat u uw kind weer kunt ophalen
van het kerstdiner.
Kerstmarkt en goede doelen
Ook dit jaar zamelen we geld in voor een goed doel. We verkopen de knutselwerkjes die de kinderen
gemaakt hebben, bij uw kind in de eigen groep. Kopen kunt u voor en na het kerstdiner. (Dus van
17.00-17.15 uur en om 18.00 uur). De leerlingen van groep 6 tot en met 8 maken kerstkaarten en
gaan deze kaarten rondbrengen bij Brunswijk. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar een goed
doel. Dit doel wordt bepaald door de leerlingen van groep 7 en 8. Momenteel denken zijn hier samen
over na. U hoort binnenkort van ons welk doel dit is.
Foute kerstvrijdag
Vrijdag 20 december hebben we een foute kerstdag! Dat betekent dat de kinderen hun gezellige foute
kerstkleding en accessoires aan mogen die dag. In de klassen wordt er zelfs een kleine wedstrijd
gehouden! Er kunnen ook prijsjes gewonnen worden, deze worden door een jury in de klassen
uitgedeeld.
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Even voorstellen…

Hallo allemaal,
Ik zal mezelf even kort voorstellen.
Ik ben Rob van Eerd, 31 jaar oud en woon in Eindhoven.
Sinds 1 November kom ik het team van Rapenland versterken
als conciërge. Je zal mij dus regelmatig tegen komen in of
rondom de school. Mocht je meer willen weten of een
vraag hebben spreek mij gerust aan.
Groetjes Rob.

Presentatie Blink
Zoals u weet werken we dit schooljaar voor het eerst met Blink. Een manier van werken waarbij
kinderen aan hun 21e eeuwse vaardigheden werken en zich oriënteren op de wereld om hen heen.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 hun eindpresentaties over hun
‘wereldhelden’ gedaan. In elke groep was er een geweldig mooie sfeer waar wereldhelden aan ouders
getoond werden in de vorm van een museum. De kinderen hebben er heel veel aandacht aan besteed
en dat was te zien! Wij hebben genoten!
Hieronder vindt u een impressie van de middag uit een van de groepen.

Nummer 8
Schooljaar 2019-2020
12 december 2019

Tot slot…
2019 was een bijzonder jaar voor velen van ons en voor ons in het bijzonder. Wij mochten voor het
eerst samenwerken in deze prachtige school! Wat zijn we trots op alles wat we hebben gezien en
hebben bereikt met elkaar. We willen alle kinderen, teamleden, ouders/verzorgers en vrijwilligers
bedanken voor het mooie jaar en kijken uit naar 2020!
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We wensen iedereen een heel fijne kerstvakantie, prettige feestdagen en natuurlijk een superstart van
2020!
Hartelijke groet, Maartje en Martijn

