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_______________________________________________________________________

Kerst op De Schothorst
Nog even alles op een rijtje:
Donderdag 21 december:
17.15 uur Kinderen mogen eten naar de klas brengen.
17.30 uur Start kerstdiner in de klassen
18.30 uur Ouders halen de kinderen uit de klassen.
18.30 uur Start kerstmarkt.
19.15 uur Eind kerstmarkt.
Na het kerstdiner kunt u gezellig met uw kind over de
kerstmarkt lopen. Hier staan kraampjes waar u lekkere dingen en prachtige
“kerst-knutsels” kunt kopen voor 1 of 2 euro. De opbrengst van de kerstmarkt
zal naar het goede doel ‘Kika!‘ gaan. De erg sportieve moeder van Tessa uit
groep 3, Anouk van den Hoeven, gaat zich voor dit doel inzetten tijdens de
marathon van New York. Daarbij kan ze onze opbrengst als sponsor geld
verwachten! Laat u ook verrassen door de talenten van de kinderen op het
talentenplein.

Actie Voedselbank
De kratten van de Voedselbank waren allen
mooi gevuld toen ze opgehaald worden,
namens alle gezinnen die hier van
afhankelijk zijn; bedankt!!

Van de leerlingenraad:
We zijn met de gekozen leerlingen van de leerlingenraad al een paar keer bij
elkaar gekomen. Daarbij is ter sprake gekomen wat zij dit jaar als speerpunten

hebben. De belangrijkste punten voor dit schooljaar zijn;
-

samen verantwoordelijk voor een schone
school
verkeersveiligheid om de school
een actie voor een goed doel

Met het eerste punt is de raad al druk aan de slag
geweest; zij hebben samen regels opgesteld voor
het gebruik van het toilet. Deze regels zijn in de
groepen besproken en in de toiletruimtes
opgehangen (zie foto). Het zou mooi zijn als u hier
thuis ook extra aandacht aan zou willen besteden.
Ook heeft de leerlingenraad contact opgenomen
met de gemeente met de vraag of de prullenbak
bij het voetbalveld weer teruggehangen kan
worden. Tevens hebben ze een schema gemaakt
om ieder 1 keer per week met grijpers het veld
rond te lopen om zwerfvuil op te ruimen. Kortom; een leerlingenraad die van
aanpakken weet!

Schoolfruit
Let op: vanaf januari hebben we op
dinsdag, donderdag en vrijdag
schoolfruit!
Het fruit dat dan nog over is wordt nog op de vrijdag over
de klassen verdeeld.

Activiteiten Kerstvakantie
Techniekmuseum ‘t Heim en Crea zijn
samengegaan onder de naam Oyfo. Op
www.oyfo.n vindt u de activiteiten die daar
tijdens de kerstvakantie worden
georganiseerd.
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