Een dijk van een school
RKBS St. Antonius
Oostzijde 33
1426 AE De Hoef
Tel. 0297-593385
www. rkbsantoniusdehoef.nl
Belangrijke data:
Dinsdag 11 december

Woensdag 12 december
Donderdag 13 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Vanaf vrijdagmiddag 21 december ‘18
- 7 januari ‘19
Maandag 7 januari

koffieochtend: uitwisselen ervaringen en vragen over
onderwijsorganisatie:
ouders van leerlingen groep 1-3
9.00-9.45
ouders van leerlingen groep 4-8
11.00-11.45
crea-ochtend
inloopmoment voor ouders die dinsdag niet aanwezig
kunnen zijn op de koffieochtend: 16.30 - 17.30 uur.
Kerstviering
Groep 4-8 schaatsen in Nederhorst den Berg
Vrije vrijdag groep 1-4
Continurooster groep 5-8
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole

Koffieochtend 11 december±
De koffieochtend op 11 december, zal worden verzorgd door Madelein en Jaap Willem Kuit (algemeen
directeur a.i.). Om ook werkende ouders een mogelijkheid te geven voor het stellen van vragen is op
donderdagmiddag 13 december een extra inloopmoment gepland.
Zie voor tijden: boven bij ‘belangrijke data’.
Kerst crea-ochtend:
Woensdag 12 december, van 10.45 - 11.30 u. is er een crea-ochtend. Er vinden diverse
crea-activiteiten plaats. We zijn nog op zoek naar hulpouders; er hangen intekenlijsten in de kleuterhal
en op de deur naar de grote hal. Verder zijn er nog een 3-tal workmates nodig. Mocht u een workmate
in uw bezit hebben en deze willen uitlenen, dan kunt u dit melden bij Corna.
Kerstviering:
Woensdag 19 december vieren we het Kerstfeest op school.
‘s Ochtends hebben de leerlingen gewoon les. Om 16.30 worden de leerlingen op school verwacht.
Na de kerkdienst (17.00-17.30) eten we gezellig met elkaar in de grote hal en de lokalen van 5-6 en
7-8. Dit duurt tot ongeveer 18.45 uur. U wordt hier verder over geïnformeerd middels een brief van de
kerstcommissie.
Schaatsen groep 4-8:
Elk jaar worden de groepen 5-8 door de plaatselijke ijsclub ‘Hou streek’ uitgenodigd om een middag te
komen schaatsen op een ijsbaan.
Dit jaar zal dat gebeuren op donderdag 20 december van 10.30 - 15.15 uur op de ijsbaan in
Nederhorst den Berg. Omdat groep 4 ‘s middags bij groep 5-6 zit mogen deze leerlingen dit keer ook
mee. Via de groeps-app wordt een oproep voor vervoer gedaan. Graag eigen schaatsen laten

meenemen. Mocht uw kind geen schaatsen hebben dan wordt (kosteloos) voor schaatsen gezorgd op
de ijsbaan.
Let op: alle kinderen moeten een muts en handschoenen mee!

Het team wenst u een mooie kersttijd
en voor 2019 alle goeds!

