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Kerstmis 2020
Herhaling en extra informatie;
Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar hebben we gekozen voor een High-Tea onder schooltijd in plaats van een kerstdiner in de
avond. Hiermee voorkomen we onder andere grote groepen ouders rondom school.
De high tea vindt plaats op donderdag 17 december onder schooltijd rond de lunchtijd. Die dag
nemen de kinderen dus alleen fruit en drinken mee.
Een groot deel van de High-Tea wordt door de OR
bekostigd.
Vanaf woensdag 16 december nemen de kinderen
een theeglas/beker, bord en bestek, voorzien
van naam, mee. Ook nemen ze vanuit thuis iets lekkers mee voor 4 kinderen. Denk hierbij aan
zoetigheden zoals een kerstchocolaatje, koekje, snoepje etc. Het moet wel verpakt zijn en
bijvoorbeeld niet zelf gebakken. Ook nemen de kinderen van groep 3 t/m 8 één of twee zakjes
(smaakjes-)thee mee naar school, want wat is een Kerst High Tea zonder…thee.
Heeft uw kind een speciaal dieet of allergie dan verzoeken wij om zelf
(gedeeltelijk) wat mee te geven voor uw kind. Of aan te geven wat wel of niet
gegeten en gedronken mag worden. Tijdens de high tea krijgen de kinderen o.a.
een cakeje en strooisel om die te versieren, een krentenbolletje, wraps, (room)kaas, volkoren/wit brood voor sandwiches, jam, kaasstengel, tomaatje,
komkommer. Zodat u, als u wilt, hierbij kunt aansluiten voor uw kind.
Tip: tijdens het kerstdiner van de afgelopen jaren hadden de meeste kinderen
vaak mooie kleding aan. Dat mag dit jaar uiteraard ook, maar houdt u er rekening
mee dat uw kind waarschijnlijk ook nog gaat buitenspelen en helpt bij de
bereiding van zijn of haar High Tea.
We wensen iedereen in elk geval alvast fijne feestdagen!
Roel, Anke, Willeke, Audrey en vanuit de OR, Wim Bremer en Stefanie Schoss.
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Goede Doelen Actie Kerst
Beste ouders,
We hebben al veel producten verzameld voor de Voedselbank en
stichting High Hopes, maar er kan altijd nog veel meer ingezameld
worden.
We willen u bij deze laten weten dat er nog tot en met donderdag 17
december ingezameld kan worden. Heeft u nog iets in de kast liggen
wat u kunt missen, geef het mee aan uw kind dan maken wij er een
gezin blij mee.
Want zoals ieder jaar tegen de kerst, steunen we de Voedselbank en dit jaar naast de Voedselbank ook stichting
High Hopes. De goede doelen actie is vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf 8 december tot en met 18
december staan er in de klassen kratten waar producten in verzameld kunnen worden. Producten die de
stichtingen kunnen gebruiken zijn;
Houdbaar verpakt eten & drinken, verzorgingsproducten en schoonmaakspullen.
Zoals u wellicht weet van voorgaande jaren, deelt de
Voedselbank wekelijks voedselpakketten uit aan gezinnen
die in een financieel lastige situatie zitten. Stichting High
Hopes zal voor u misschien nog onbekend zijn. Dit is een
stichting uit Wijchen, opgericht door Priscilla de Wildt. Deze stichting richt zich op het maken van maandelijkse
voedselpakketten, kerstpakketten en ze richten zich op het welzijn van eenzame ouderen. Ook zorgen zij dat de
kinderen uit de gezinnen een verjaardagscadeautje krijgen en een verjaardagsbox. Dit kan alleen wanneer er geld
gedoneerd is.
Als laatst willen we u op de hoogte brengen van het feit dat u donateur kunt worden voor de Voedselbank en/of
stichting High Hopes. Mocht u hier interesse in hebben, neem vooral een kijkje op de site of de social media
kanalen.
De Voedselbank: https://voedselbankwijchen.nl
Stichting High Hopes Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
Stichting High Hopes Instagram: https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/
Alvast bedankt, ook namens beide stichtingen, voor uw eventuele bijdrage.

Mooi resultaat Bruna Spaar Actie.
Tijdens de afgelopen Kinderboekenweek, zijn er heel
veel kassabonnen gespaard!

Na inlevering van die bonnen bij de Bruna, mocht de
school voor ruim 160 euro aan boeken uitgeven. We
hebben daarvan een flink aantal boekjes voor
startende lezers kunnen kopen.
Hartelijk dank aan de Bruna en iedereen die mee
gespaard heeft!

Zojuist is Sinterklaas weer vertrokken naar Spanje en maken we ons
op voor weer een nieuw feest: Kerstmis. Dat is in Wijchen altijd heel
speciaal met het Kerst Sprookjesfestijn. Nu is het dit jaar een
behoorlijke uitdaging om dit feestelijk en magisch te organiseren met
alle COVID maatregelen. Daarom is er een mooi sprookjesboek
gemaakt. Het is een doeboek (een klapper A5-formaat) met hierin
de verhalen vanaf het begin van Winterkoningin Wijcheline,
kleurplaten en een winactie. Maar ook linkjes naar kook-, bak-,
knutsel- en beautytutorials opgenomen door Wijcheline, Toveroma en
lokale ondernemers. Het boek kan elk jaar aangevuld worden met
een nieuw verhaal.
U kunt deze bestellen via de webshop en is ook verkrijgbaar bij
Intertoys, HEMA en Plantage de Kleijn.
Yvette (C.E.) Akkermans-Hazekamp
Centrummanager Wijchen

