Sinterklaas
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas naar het IKC Juliana. Hij hoopt er,
samen met zijn Pieten, rond half 9 te zijn. Hij brengt een bezoek aan de
peuteropvang en de groepen 1 t/m 4. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben
lootje getrokken en maken een surprise en een gedicht voor een ander.
Donderdag 29 november t/m 5 december vieren we Sinterklaas op de
peuteropvang. We leren liedjes van Sinterklaas, we maken een knutsel van
Piet. We eten heerlijk pepernoten en Piet brengt misschien wel een leuk
cadeautje! De kinderen hoeven geen fruit mee te nemen.
In de weken van 26 november t/m 5 december vieren wij ook Sinterklaas bij
de kinderopvang en de BSO. Door middel van verschillende activiteiten,
waaronder pepernoten bakken en het maken van een werkje. Ook krijgen
alle kinderen een kleinigheidje in hun geknutselde schoen van de Sint.

Kerstvieringen
17 december t/m 21 december (11:30 – 11:45) hebben we liedjeskwartier op
de peuteropvang. Ouders zijn dan van harte welkom om samen met ons te
luisteren naar het kerstverhaal en samen kerstliedjes te zingen.
Groep 1 & 2 vieren samen met de ouders de geboorte van Jezus. Dit is in het
IKC op woensdag 19 december om 19.00 uur. Groep 3 t/m 8 doen dat, ook
samen met de ouders, op maandag 17 december om 19.00 uur in Rehoboth.
Donderdag 20 december (17:00 – 18:00) vieren we kerstfeest met de
kinderopvang en BSO. Ouders zijn dan van harte welkom om samen met ons
te luisteren naar het kerstverhaal, samen kerstliedjes te zingen en de
kerstknutsels van de kinderen te komen bekijken.
Vrijdag 21 december krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 om 12.00 uur
vakantie. De groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster. Zij eten op school
en zijn om 14.00 uur uit.

Regel van de maand
Deze maand staat er een nieuwe regel centraal
Spullen van jou, spullen van mij. We zorgen ervoor,
dan blijven we blij!
We zijn niet alleen zuinig op onze eigen spullen, maar
ook op de spullen van klasgenootjes en het IKC. Deze
regel geldt voor het hele IKC. Ook bij de kinderopvang staat deze regel
centraal.

Zendingsgeld
Dit jaar halen wij voor verschillende doelen geld op. De eerst periode tot en met de herfstvakantie
was dat voor de Athletes in Action. We mogen deze organisatie blij maken met een bedrag van
€376,16. Wij hopen dat ze daarmee mooie dingen kunnen aanschaffen om kinderen op die manier
over de Heere Jezus te vertellen.
Rondom Dankdag hebben we producten ingezameld voor de Voedselbank. Samen met de andere
Drieslag scholen hebben we veel producten opgehaald die bestemd zijn voor mensen die gebruik
maken van de voedselbank. Zij zijn ons erg dankbaar voor deze giften. Het is mooi om iets van onze
rijkdom te delen met mensen die het minder hebben. Daarom halen we tot de kerstvakantie geld op
voor de voedselbank, zodat ze de mensen kunnen blijven helpen.

Schoolfruit
We hebben de afgelopen 3 weken genoten van het schoolfruit. Elke week staan er weer
verschillende soorten fruit (of groente) voor ons klaar. Elke woensdag, donderdag en vrijdag hoeven
de kinderen geen eigen fruit mee te geven. Is er iets wat uw zoon of dochter liever niet eet, wilt u
dan ander fruit of groente meegeven?
Via deze link kunt u zien welk fruit er die week geleverd wordt. De leerkracht schrijft dit ook op het
bord.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijkse-levering/C.J.-den-D
aas-B.V..htm

