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Agenda
Woensdag 5 december: sinterklaasfeest voor alle kinderen
Donderdagavond 20 december: kerstviering
Vrijdagmiddag 21 december 12.00 uur: alle kinderen vrij, start kerstvakantie t/m 4 januari 2019
Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december bezoekt Sinterklaas onze school. Samen met alle kinderen wachten we
hem zingend langs de Vecht op, de boot komt om 8.45 uur aan. U bent daar van harte welkom om
mee te zingen! De Sint bezoekt de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 pakken de mooi gemaakte
surprises uit in de klas. Sinterklaas en zijn Pieten komen in deze groepen ook zeker een kijkje nemen.
De dag eindigt gewoon om 14.15 uur.
Kerstviering
Op donderdag 20 december vieren we Kerst op school. De viering bestaat uit een kerstdiner en
kerstoptredens. Voor het kerstdiner hebben we uw hulp nodig! Binnenkort hangt er bij elke klas een
intekenlijst. Hierop kunt u aangeven wat u gaat maken, denk aan: pannenkoekjes, kerstbrood,
fruitspies, groentespies, worstenbroodjes, oliebollen, etc. Om 17.30 uur begint voor de kinderen in
de eigen klas het kerstdiner. Om 18.15 uur verwachten we ouders/verzorgers in de hal. In de hal
wordt u welkom geheten, het kerstorkest speelt en we zingen met elkaar. Vervolgens beginnen in
alle lokalen de kerstoptredens. In welk lokaal u begint, mag u zelf weten. Na een optreden kunt u een
ander lokaal kiezen. Dit herhaalt zich een aantal keer, wat betekent dat wanneer u meerdere
kinderen op school heeft, u alle optredens kunt zien. Aansluitend kunt u napraten onder het genot
van een glaasje glühwein. Voor de kinderen is er chocomel. Let op: de viering is alleen voor het gezin.
Gevonden voorwerpen
De laatste vrijdag voor de vakantie gaan gevonden voorwerpen naar het goede doel. Kijk voor die tijd
of er nog iets bij zit van uw kind(eren).
Atelieronderwijs
Zoals eerder aangekondigd gaan we vanaf half januari op de woensdagmiddag starten met het
zogenoemde atelieronderwijs. Kinderen krijgen in circuitvorm diverse domeinen vanuit een aantal
21eeuwse vaardigheden aangeboden: kritisch, creatief en probleemoplossend denken,
samenwerken, eigenaarschap, ict- en informatievaardigheden. We gaan klassen doorbrekend
werken, dit betekent dat kinderen uit verschillende groepen gaan samenwerken. De kleuterklassen
werken samen, de groepen 3,4,5 en de groepen 6,7,8. Op SocialSchools zult u hiervan meer kunnen
zien en lezen.
Kerstvakantie
Op vrijdagmiddag 21 december start voor alle kinderen om 12.00 uur de vakantie. De kinderen zijn
dus eerder uit! Het team van CSV Ridderhof wenst u alvast prettige feestdagen!

