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NAMENS DE KERSTCOMMISSIE
Sint en zijn pieten zijn nog maar net in Nederland maar wij zijn al bezig met de kerst.
De kerstviering zal dit jaar zijn op donderdagavond 19 december van 17.30 uur tot 19.00 uur.
Deze avond houden wij rondom school een kerstmarkt waarbij iedereen welkom is!
Over de verdere invulling van de kerstmarkt wordt u nog geïnformeerd.
Alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur vrij. Ze worden vervolgens ’s avonds weer om 17.30 uur
in hun eigen klas verwacht.
HULP GEVRAAGD:
We zoeken ouders die ons willen helpen om de school in gezellige kerstsfeer te versieren! Dit gaan
wij doen op maandagavond 9 december om 19.30 uur. Heeft u tijd en vindt u het gezellig dan bent
u welkom om te helpen. Vele handen maken licht werk!
Alvast bedankt namens de kerstcommissie
NIEUW GEZICHT BIJ DE ZONNEKINDEREN
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Tanja Römer, ik
ben 26 jaar en ik woon samen met mijn man in Zevenaar.
In mijn vrije tijd sport ik graag en reis ik graag de wereld
over. Het werken met kinderen is een geweldig vak. Geen
dag is hetzelfde. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op
zijn eigen tempo, daar wil ik graag een steentje bijdragen.
Inmiddels heb ik al een paar jaar werkervaring met
verschillende doelgroepen 0 tot 12 jaar. U zult mij dan ook
vinden op het kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang.
Ik kijk ernaar uit om de kinderen en u te ontmoeten!
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Kuilviering met ouders
08.45-09.30 uur 1-2c / 4a / 6a / 7b / 8b / peutergroep
09.40-10.25 uur 1-2a / 1-2d / 3a / 5a / 6b / 8a
10.40-11.25 uur 1-2b / 3b / 4b / 5b / 7a
Sinterklaas
Koffie-/theemoment 08.30-09.30 uur
Kerstviering
12.00 uur alle groepen vrij
Kerstvakantie

