
Nieuwsbrief 12 december 2018  
 
Beste ouders, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van school.  
 
Kroamschudd’n op de Kerstmarkt 
A.s. zondag is de Kerstmarkt. De mooi verlichte route begint bij de Mariakapel in de kerk. De route 
leidt langs alle figuren uit het Kerstverhaal. Onderweg is er muziek, er zijn vragen voor de kinderen, 
de dieren zijn aanwezig. Kortom, dit mag je niet missen. Het Kroamschudd’n is tussen 17 en 19 uur 
(daarna willen moeder en kind graag weer rust).  
Alle informatie over de Kerstmarkt staat op http://kroamschuddeninhengevelde.nl/  
 
Kerstbingo 
De route van de Kerstmarkt eindigt op het marktplein. Daar staan natuurlijk verschillende kraampjes 
met allerlei koopwaar en natuurlijk is er ook lekkers om te eten en te drinken. Voor de kinderen 
wordt er vanaf 17 uur een Kerstdisco georganiseerd. Daarbij is ook een Kerstbingo. Alle kinderen 
krijgen hiervoor vrijdag een bingokaart mee. Deze kaart nemen ze zelf mee naar de Kerstmarkt, 
samen met een pen/potlood. Hiermee kunnen ze leuke prijzen winnen! Helpen jullie je kind(eren) 
denken aan de kaart en iets om te de nummers af te strepen? 
 
Helpers bij de Kerstmarkt 
Alle ouders die zich opgegeven hebben om te helpen bij de Kerstmarkt hebben van Ellen Gering een 
mailtje gekregen. Hierin staan de tijden waarop je ingedeeld bent. Heb je dit mailtje gemist 
(misschien in de spambox?), neem dan even contact op met Ellen of met mij.  
 
Samen voor de Voedselbank 
Deze week is ook de actie voor de Voedselbank. Er zijn al veel spullen ingeleverd, maar er is natuurlijk 
nog veel welkom!  
Producten die de Voedselbank goed kan gebruiken: 

 Groenteconserven in glas of blik, visconserven, soep in pakjes, stazak of blikken. 

 Koffie, thee, cacao.  

 Noten, pinda’s, borrelnoten 

 Pasta varianten zoals mie, spaghetti, macaroni, rijst 

 Tafelzuren, zoals augurken, zilveruien  

 Kruiden zoals peper, paprikapoeder etc. 

 Worsten zoals knakworst, rookworst, harde worst. 

De kinderen kunnen deze producten meenemen naar school en in de kratten zetten. 
Alvast heel hartelijk bedankt voor alle hulp, namens de Voedselbank en alle gezinnen, die hierdoor 
tijdens de feestdagen wat extra’s op tafel kunnen zetten.  
 
Kerstfilm 
De leerlingen van groep 7 zijn in de afgelopen weken heel druk geweest met hun Kerstfilm. Deze 
wordt woensdagavond voor de ouders van deze groep op school vertoond. Alle leerlingen kijken de 
film in hun eigen groep.  
 
Kerstviering en Kerstdiner 
Volgende week donderdag vieren wij op school het Kerstfeest. Alle kinderen hebben hierover een 
brief met informatie meegekregen. Om 16.45 uur komen we allemaal op school. Samen lopen we 

http://kroamschuddeninhengevelde.nl/


naar de kerk voor een viering. De kinderen uit groep 3 beelden daarbij het Kerstverhaal uit. Uiteraard 
zijn belangstellenden welkom in de kerk.  
Tijdens de viering worden in de groepen de Kerstbuffetten klaargezet. Na terugkomst uit de kerk 
kunnen alle kinderen dan gezellig aan tafel.  
 
Kalender huidig schooljaar 
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar 
vermeld.  
 
Activiteiten in de komende periode: 
16 december: Kerstmarkt 
19 december: 19.30 uur Kerstfilm groep 7 
20 december: 16.45 uur Kerstviering en Kerstdiner 
22 december t/m 6 januari: Kerstvakantie 
 
Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Dan hoor ik ze graag! 
Komt deze mail op een adres, waarop je het niet (meer) wilt ontvangen? Mail gerust naar 
d.hek@petrushv.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Dineke Hek 
Directeur 
0547-333420 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
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