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We hopen dat jullie een fantastische dag gaan hebben!
Van 4 t/m 22 december is het thema “Kerst, feest van geven” Inhoud: Het feest
van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken, het
belang van delen en geven. Het volgende bijbelverhaal staat centraal: De
geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).

Samen vieren in december
In deze Zendmaster vindt u informatie over de Kerstviering. Deze hopen we op
donderdag 21 december te houden. Hieraan zal ook Muziekschool De Triool
deelnemen, de muziekschool die vanaf januari na schooltijd ook in ons gebouw les gaat
geven.
Samen delen geldt voor de Schoenendozenactie die we tot 18 december houden. Samen
kunnen we meer dan alleen, samen vieren geeft plezier en samen kunnen we het ook voor
anderen een feestelijke maand maken! Doet u en/of doe jij ook met ons mee?

Muziekschool Triool
Vanaf januari gaat Muziekschool De Triool onder leiding van Suzanne en
Sanne op de Menso Altingschool starten!! Het Kerstkoor is inmiddels
begonnen met oefenen en het klinkt nu al prachtig! Tijdens de kerstviering
hopen wij dat u hier ook allemaal getuige van zult zijn. Verder heeft
Muziekschool Triool afgelopen maandag in groep 4 t/m 8 een muziekles
gegeven. Muziekschool Triool is nu dus al echt onderdeel van onze MAS
geworden. Vanaf januari zal dit helemaal het geval zijn, wanneer er ook na schooltijd
muzieklessen te volgen zijn.
Heeft u of uw kind interesse, vragen over welke instrumenten wanneer worden aangeboden,
of vragen over de kosten van de lessen? Mail dan gerust naar Suzanne.
(suzannedullaart@hotmail.com)

Actie Schoenmaatjes
Twee weken geleden heeft u informatie ontvangen over de Actie
Schoenmaatjes en de eerste twee series dozen zijn al door leerlingen en/of
ouders opgehaald om gevuld te worden. Er zijn nog lege dozen beschikbaar en
mocht u dit willen, kunt u deze ophalen bij de hoofdingang. Op 18 december
a.s. moeten de dozen uiterlijk ingeleverd worden.
Wijziging tijden kleutergym
De tijden van de kleutergym op vrijdag gaan veranderen. Op dit moment wordt 1/2a ’s
ochtends door ouders naar de gymzaal gebracht. Na de kerstvakantie (vanaf 12
januari) mogen de kinderen van groep 1/2a weer gewoon naar school gebracht worden.
De kinderen van groep 1/2b starten na de kerstvakantie (vanaf 12 januari) op vrijdag om
8.30u met de gym. Dit betekent dat de kinderen tussen 8.15u en 8.35u gebracht
mogen worden aan de Bähler Boermalaan (Plexat, de voormalige Bladergroenschool). Op
deze manier wordt ouders de mogelijkheid gegeven om ook broertjes en zusjes op tijd op
school af te leveren.
Samenvattend:
- 1/2a gaat na de kerstvakantie op vrijdag direct naar school.
- 1/2b gaat na de kerstvakantie op vrijdag direct naar de gymzaal (aan de B. Boermalaan,
Plexat).
Alvast bedankt!
Vanuit het Vossenhol en Plexat
Dag lieve kinderen, ouders en/of verzorger,
De Sint is inmiddels weer vertrokken met zijn boot
en we weten dat jullie allemaal lekker zijn
verwend met cadeautjes en lekkers; gezellig en
fijn!
Op de BSO zijn de cadeautjes heel erg goed
ontvangen op 5 december met echte
chocolademelk en lekkers! De activiteit
‘speculaaspoppen versieren’ was een ‘zoete’ en
plezierige bezigheid en we hopen dat het jullie
allemaal heerlijk heeft gesmaakt. Wij vonden hem
in ieder geval heerlijk en kleurrijk!

In de aanloop naar de kerstvakantie gaan we vanaf volgende week
beginnen met nieuwe activiteiten rond het thema ‘Kerst en Oud- en
Nieuwjaar’. We gaan met de oudste kinderen hout bewerken d.m.v.
branden en/of tamponeren. De jongste kinderen zullen ook gaan
tamponeren op ronde houtschijfjes. Verder gaan we ook nog 3-D
kerstboompjes maken op een houten boomstammetje.
In de vakantie is het de bedoeling om, bij goed weer, boswandelingen
te maken en bij minder goed weer een leuke film te kijken. En
natuurlijk zijn suggesties van jullie ook altijd van harte welkom!
Tot ziens allemaal,
met een vrolijke kerst groet,
Team Vossenhol/Plexat.
Kerstviering
Uitnodiging voor alle kinderen, ouders en
verzorgers van de Menso Altingschool,
We naderen zo langzamerhand de sfeervolle tijd van Kerst. Het lijkt ons
erg mooi om dit jaar het Kerstfeest gezamenlijk te vieren met kinderen,
broertjes en zusjes en ouders.
Het idee is dat we met elkaar een korte Kerstwandeling gaan maken van een kleine 20
minuten naar het landgoed Vennebroek van de familie Meurs, die hun prachtige tuin met ons
wil delen. Omdat we vanuit school achterlangs willen lopen is het handig om laarzen en
warme jassen te dragen en bij neerslag een paraplu mee te nemen. Onderweg beleven jullie
hier en daar een stukje van het Kerstverhaal.
Iedereen mag een lichtje, lampion of zaklamp meenemen. De weg naar het
landgoed is deels onverhard, houd hier rekening mee met kinderwagens en
buggy’s. Het Kerstfeest is op donderdag 21 december. Vanaf 17.00 uur 17.30 kunt u met het hele gezin vanaf school vertrekken, ouders blijven
verantwoordelijk voor hun kinderen. Op het eindpunt aangekomen is er een
korte samenkomst met een drankje en een hapje.
Om 18.30 is het afgelopen en wensen we jullie
alvast een fijne vakantie toe.We hopen op een
sfeervol Kerstsamenzijn,
De Kerstcommissie en de ouderraad

