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Sinterklaasviering op school
Sinterklaas
2e Adventszondag
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3e Adventszondag
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Nieuwsbrief 8
Kerstontbijt en kerstviering

INFORMATIE OP ONZE SITE:
Op onze site: www.mbschool.nl
vindt u allerlei informatie.
Diverse roosters, een
maandkalender, de nieuwsbrief,
informatie over ons onderwijs,
medezeggenschapsraad, ouderraad etc.
Ziekmelden kan via de site onder het
kopje: “ouders”.
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GRUITDAGEN
Op woensdag, donderdag en vrijdag
kennen we op school de zogenaamde
Gruitdagen. Op deze dagen krijgen de
kinderen als tussendoortje fruit vanuit
het project EU Schoolfruit. Iedere week
wordt het aangeboden fruit met u
gecommuniceerd. Mocht uw zoon/dochter
dit niet lusten of allergisch zijn, dan kunt
u dit aan de eigen leerkracht doorgeven
en evt. ander fruit meegeven.

HERINNERING OUDERBIJDRAGE:
Om uw kind mee te kunnen laten doen met diverse activiteiten van en op school
(schoolreisje / Culturele Jeugdvorming etc.) wordt u jaarlijks gevraagd een ouderbijdrage
over te maken aan de ouderraad.
-De ouderbijdrage is € 10,- per kind.
-Culturele Jeugdvorming t/m groep 5 € 10,- en vanaf groep 6 € 12,50.
Bijdrage voor het schoolreisje is voor alle kinderen € 7,50. (Het schoolreisje wordt i.v.m. de
kosten 1x per 2 jaar gehouden).
Totaalbedrag kinderen t/m groep 5
Totaalbedrag kinderen groep 6-7-8

€ 27,50
€ 30,-

De bijdrage dient per ommegaande per bank overgemaakt te maken worden op
rekeningnummer NL12RABO0326603689 t.n.v. Oudervereniging Mariabasisschool 'sHeerenberg onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
Wanneer uw kind instroomt vanaf 1 januari vragen wij de helft van de ouderbijdrage over te
maken.
Totaal kinderen t/m groep 5
Totaal kinderen groep 6-7-8
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KERST:
We starten op maandag 7 december met de voorbereiding van de kerst. Dit jaar zal het
thema zijn: de Boom. In alle klassen beginnen we met de eerste adventsviering. Elke week
komen er 2 adventsvieringen in de groep aan bod, zodat we langzaam toewerken naar de
kerst.
De Kerst op onze school zit dit jaar iets anders in elkaar. Er zal dit jaar nl. geen kerstdiner,
maar een kerstontbijt zijn. Dit kerstontbijt zullen we op vrijdag 18 december a.s. met elkaar
op school nuttigen. De kinderen nemen zelf hun ontbijt mee.
De ouderraad zal voor een leuk (verpakte) versnapering zorgen.
Na het ontbijt starten we met de kerstviering. Deze zal o.a. worden begeleid door ons
schoolorkest. Verdere informatie volgt via de parro-app of mail.
KERSTSTUKJES MAKEN:
Op woensdag 16 december gaan de kinderen met hun eigen groep kerststukjes maken
voor het ontbijt op de 18de. Aan de kinderen wordt gevraagd om op woensdag(16 dec.) het
volgende mee te brengen:
-Een potje met natte oase
-groene takken
-kleine spulletjes voor in de stukjes
-en wat ze leuk vinden om in een stukje te maken.
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In de hal komen grote tafels waarop de groepen op verschillende tijden aan de beurt zijn om
een kerststukje te maken. Deze manier is het iets makkelijker: We hoeven dan maar 1 keer
alles klaar te zetten en op te ruimen.
We missen met dit soort activiteiten vaak jullie hulp ouders!…Volgend jaar hopelijk wel
weer……..
BIJDRAGE STICHTING SINTERKLAAS IN BERGH:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals we allemaal weten leven we in een vreemde tijd waar ook
Sinterklaas last van heeft.
Normaal gesproken gaan een aantal ouders van de leerlingen
collecteren voor ‘Stichting Sinterklaas in Bergh’.
Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Vandaar dat
de stichting het volgende heeft bedacht:
U kunt via de toegevoegde QR code een bedrag overmaken aan
Stichting Sinterklaas in Bergh.
Aangezien we niet langs de deuren kunnen is uw bijdrage heel hard
nodig om de stichting in leven te houden.
Uiteraard krijgt de Mariabasisschool, zoals ieder jaar, een percentage mee van het bedrag
wat opgehaald wordt. Wat dan weer aan de kinderen kan worden besteed.
Daarom ook de vraag om deze QR Code door te sturen aan uw familie en vrienden, zodat er
toch nog een mooi bedrag opgehaald kan worden.
Wij bedanken u alvast voor uw gift.
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TEXTIELINZAMELING:
Op het schoolplein aan de zijde van de Victor de Stuerstraat staat een textiel inzamel
container van Curitas.
Heb je een trui, broek, kleedje, jas, sokken, schoenen, enz. die je te klein zijn of je hebt een
oud laken, dekentje, handdoek, hoed, handtas of lederwaren dat je niet meer gebruikt. Lever
ze dan, altijd in gesloten zakken, in de kledingcontainer.
De ouderraad krijgt per kilogram kleding een vergoeding van Curitas.
WINTER BUDDY GAMES:
Stichting Welcom en Evicient organiseren samen het online evenement ‘buddy games’.
Deze games staan in het teken van vriendschap. Kinderen kunnen samen allerlei spellen
spelen.
Mocht uw zoon/dochter hier interesse in hebben, meer informatie volgt in de bijlage.
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