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Beste ouders/verzorgers,
Zo schreef ik in de vorige maandbrief over een beginnende herfst in oktober en dan is het nu
alweer november en zijn er nog nauwelijks bladeren aan de bomen. December komt er aan,
een maand vol feesten. Ouders vanuit de IC hebben de school prachtig versierd in het teken
van sinterklaas. Donderdag komt de goede sint ons bezoeken op school. Na 5 december zal
de IC de school weer omtoveren in gezellige kerstsferen. Op donderdag 19 december zullen
we het kerstfeest vieren. Verderop in de maandbrief kunt u er meer over lezen.
Met vriendelijke groet,
Karin Kwant

Trefwoord
In december, een maand die begint met sinterklaas en eindigt met
kerstmis ligt een thema “geloven” voor de hand. Wat brengt kerstmis ons?
Is dat drukte of juist rust? Is het gezelligheid of eenzaamheid? Veel om
over na te denken.
Het thema dit jaar voor de kerstviering is: “Vrede is dichtbij”.

Sinterklaasfeest
Donderdag 5 december aanstaande komt sinterklaas bij ons op school.
’s Morgens zullen we hem verwelkomen op het plein. Gelukkig heeft de sint zoveel tijd voor
ons vrijgemaakt dat hij in alle groepen langs kan komen.
Deze dag zullen we een continurooster draaien.
School begint net als elke ochtend om 8.30 uur, maar we zijn vrij om 14.15 uur!
Alle kinderen blijven deze gehele dag op school en zullen samen met hun juf of meester
lunchen.
Wilt u uw kind een lunchpakket met drinken meegeven? Voor het tienuurtje wordt gezorgd.
Kerstviering
Op donderdag 19 december vieren we kerst met elkaar op school. ’s Morgens hebben we
met de kinderen een viering in de aula. Ook deze dag zullen we een continurooster hebben,
dus van 8:30 uur tot 14:15 uur. Voor het tienuurtje wordt weer gezorgd. Denkt u aan een
lunchpakket en drinken?

Vanaf 17.45 uur worden de schooldeuren weer geopend, zodat we van 18.00 uur – 19.00
uur kunnen genieten van een heerlijk kerstdiner. De IC zal ervoor zorgen, net als alle andere
jaren, dat er bij iedere groep lijsten komen te hangen met daaraan bonnetjes. U kunt dan
kiezen wat u wilt bereiden. Zo zorgen we voor een heerlijke en gevarieerde maaltijd.
Persmomentje
Uitreiking kerstpakketten Prisma op 10 december a.s. op De Ichthus
In oktober ontvingen wij het kerstmenu van onze stichting, Prisma Almere. Alle collega’s van
De Ichthus hebben gekozen voor het menu van Tante Truus, samen gaan we daar lekker van
genieten. Tante Truus komt daarom op 10 december (om 12.15 uur) a.s. de kerstpakketten
op onze school persoonlijk overhandigen. We maken er een mooi momentje van, want
Stichting Prisma overhandigt dan ook een cheque aan Stichting Jarige Job (er is met het
kerstmenu ook geld ingezameld voor het goede doel). We hebben de pers uitgenodigd.
Daarnaast worden er ook foto’s en filmpjes gemaakt tijdens dit moment. We doen ons
uiterste best om rekening te houden met uw toestemming. Heeft u hierover vragen, neem
dan contact op met school.
Schaatsen in de waterwijk.
Afgelopen week kregen we deze uitnodiging van de buurtsportcoaches. Super leuk!
Poster zomer
schaatsen 4 december (2) (1).pdf
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Margedagen en studiedagen
Studiedag voor de groepen 1 t/m 4
6 december 2019
7 februari 2020
Studie(mid)dagen voor de groepen 1 t/m 8
20 december: 1 t/m 4 gehele dag
5 t/m 8 alleen de middag
6 januari 2020
22 mei 2020 (dag na Hemelvaart)
10 juni 2020
3 juli 2020

