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Bongerdnieuws
We gaan de vierde Adventsweek in op school.
Wij wensen u alvast fijne Kerstdagen en een goed 2021!

Kerst
Aanstaande donderdag 17 december vieren we in alle groepen Kerst.
Om drukte bij de verschillende ingangen te voorkomen hebben we de tijden van de vieringen
gesplitst:
De groepen 1 t/m 4 van 18.30 uur tot 19.15 uur.
De groepen 5 t/m 8 van 18.45 uur tot 19.30 uur.

Vijf minuten voor aanvang gaan de deuren open en worden de kinderen bij de ingang of op het
plein opgevangen door een leerkracht. Zij zal met de kinderen meelopen naar de klas.
Helaas kunnen de ouders niet met de kinderen mee naar binnen.
Na afloop van de viering zal er weer een leerkracht mee naar buiten lopen, waar u uw kind
vervolgens kunt ophalen. Dit zal op dezelfde plek zijn waar uw kind ook naar binnen is gegaan.
Hieronder vindt u het schema:
● Groep 1: ingang van bso, bij de boom.
● Groep 1/2: oude ingang leerkrachten, bij de containers.
● Groep 2: hoofdingang.
De ouders van de kleuters mogen op deze avond oplopen tot de streep omdat het donker
is.
● Groep 3, 3/4 en 4: ingang naast het lokaal van miss Marian.
● Groep 5 en 6: mogen zelfstandig naar binnen komen via de gebruikelijke ingang.
● Groep 7 en 8: komen zelf naar binnen via de hoofdingang en mogen zelfstandig naar huis.
Tenslotte stellen we het op prijs als er één ouder het kind komt brengen en/of ophalen en de
gepaste afstand bewaart. We hopen met de kinderen een mooi kerstfeest te vieren.

Schoolfruit en groenten
Deze week zullen de kinderen een peer, bleekselderij en snoeptomaatjes krijgen. De groente- en
fruitdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “In het licht zetten”. Een juiste belichting kan iemand op z’n best en
z’n mooist laten zien: laten opvallen en stralen. Maar soms maken mensen elkaar zwart en
belichten ze elkaars donkere, negatieve kanten. Deze week horen de kinderen het Kerstverhaal.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Ruim je eigen rommel op, want een nette school is top”.

Agenda
17 december:
20 januari:

Kerstviering (avond)
Spelletjesmiddag

