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                        BEDANKT  
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de hulp bij ons 
Sinterklaasfeest! Gelukkig is het paard ‘Ozosnel’ van Sinterklaas weer 
helemaal opgeknapt en heeft ‘Ozosnel’ met de Pieten over de daken de 
cadeautjes naar de kinderen gebracht.  
Al was die ene Piet toch niet zo handig met het berijden van ‘Ozosnel’, is 
het tòch nog goedgekomen. 
De kinderen van de onderbouwgroepen hebben zich vermaakt met het 
spelletjescircuit en de bovenbouw heeft zich kostelijk vermaakt met de 
hele mooie surprises, die zij voor elkaar gemaakt hadden. 
 

           FOUTE KERST-TRUIENDAG 

                                                              
 
Wij doen dit jaar, als school, mee met de actie van ‘Save the Children’.  
Op vrijdag 13 december mogen de kinderen zijn of haar foute kersttrui aantrekken! 
 
Van 9 t/m 13 december zal er in de hal een doos staan, waar u een donatie voor dit goede doel zou kunnen in 
stoppen. We hopen op een goed gevulde box en een geslaagde “foute” dag! 

  
  
  
  
  
  
  
  

                

 

 

 

 

 

 

 

9 december 2019 

   AGENDA 

 

 Vrij. 13 dec. 

Foute truiendag 

 Wo. 18 en do. 19 dec. 

Uitvoering kerstorkest 

 Do. 19 dec. 

Kerstviering 16.45-18.30 uur   
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                                    GEVONDEN VOORWERPEN 

Tegenover de keuken liggen 2 bakken met ‘Gevonden Voorwerpen’. We hebben ze voor u uitgezocht:   
* Diverse gebreide colletjes: 2 donkergrijze (Zara); grijs/wit; grijs/glimmend en legerprint. 
* Diverse gebreide mutsen: grijs/groen; bruin met ‘pluimpje’; fleurig kleurig. 
* Diverse sokken.  
* Diverse handschoenen. 
* Donkerblauwe pet met nekdeel (voor in de winter). 
* Diverse sjaals: 2 vierkante sjaals,waaronder 1 gele en 1 groene met bloemetjes; zwart sprieterige met aan het  
   einde een geborduurde kattengezicht; Feijenoord. 
* Oorwarmers Smiley. 
* Zwarte onderbroek (jongens), schoon, mt. 158-164. 
* Zwart sportshirt met broekje ‘Dutchy’ mt. 152. 
* Groen kraakje met bont voor winterjas? 
* Roze sleutelhanger hartje. 
* Shopper roze met witte ruitmotieven, met tekst ‘Oh so happy’. 
* Zwart linnentasje met roze alfabet erop a,b,c enz. 
* Haarborstel rond met zebraprint. 
* Rechter blauwe sportschoen Nike met veter en klitteband. 
* Broodbakje transparant  rand blauw/groen met fruitbakje erin. 
* Rood shirt ‘Adidas’. 
* Zwart shirt met cappuchon mt. 146/152. 
* Grijs vest met capuchon en zwarte rits, ook zwarte ritsen bij zakken. Tekst ’Legendary’ op mouw, mt. 122/128. 
* Wit t-shirt ‘H&M’, mt. 122-128.  
* Zwart vest met capuchon met tekst ‘Future’. 
* Bordeaux rood vest met capuchon ‘Adidas’. 
* Rood-wit-blauwe (regen)jas ‘Cars Jeans’, mt. 10/140. 
* Zwart T-shirt ‘Le Cocq’ mt. 128. 
* Donkerblauw vest met capuchon ‘New York Brooklyn’, mt. 134’. 
* Donkerblauw met witgestreept vest.  
* Lichtblauw spijkerblouse met (moderne gaten), mt. 134. 
 
Komt u a.u.b even kijken of dit van uw kind is/kinderen zijn en neem het mee. 
De spulletjes worden 20 december aanstaande weggedaan (kledingafvalcontainer). 
  

                                         WIJZIGINGEN 

Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: 

Graag z.s.m. doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl.  

Alvast onze dank! 
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Ja, ik kom/wij komen naar het kerstcafé  
 
Aantal personen: ………………  
 
Naam: …………………………………………  
 
Ouder(s)/verzorger(s)  van:  
 
………………………………………… 
 
Groep: ………………………………………… 
 

 

       Donderdag 19 december: Kerstcafé 
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Mede namens de leerkrachten,   
        Het kerstcafécomité 

De kosten bedragen € 4,- 
voor het eten en € 1,- voor 
een drankje.  
Op donderdag 19 december 
vanaf 16.45 uur kunt u op 
school bonnen kopen. Graag 
contant en gepast betalen.  
 
Wij zouden het leuk vinden 
u in groten getale te mogen 
begroeten!  
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Hierbij willen wij jullie uitnodigen 
om gezellig een hapje te komen 
eten in het kerstcafé op 
donderdag 19 december a.s. 
tussen 17.00 – 18.15 uur. Dit is het 
tijdstip dat uw kind(eren) in de 
klas hun eigen kerstbuffet 
hebben.  
 
Wij verzoeken u om onderstaand 
formulier in te vullen en uiterlijk 
vrijdagochtend 13 december a.s. 
aan de leerkracht van uw kind te 
geven zodat de inkoop hierop 
afgestemd kan worden.  
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