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Terugblik kerstfeest 

Afgelopen dinsdag liepen er bijzondere figuren door 

onze school; tovenaars, engelen, weeskinderen en 

zelfs een heuse mini-Meek. Zij, de kinderen van 

groep 7, voerden voor ons de musical ‘De 

toverspreuk’ op. De zoektocht naar de toverspreuk 

leidde ons langs heksen, houthakkers en wat al niet 

meer. Gelukkig werd aan het eind de toverspreuk 

gevonden, waardoor we samen kerst konden gaan 

vieren. Knap gedaan groep 7! Het was een 

schitterende voorstelling, alle drie de uitvoeringen. 

Alle randvoorwaarden (schmink, geluid, decors, 

kostuums, etc.) waren fantastisch verzorgd door de 

ouders en de juffen, chapeau!  

 

Woensdagavond was eveneens een geweldige avond. 

Behalve het weer (koud en regen) zat alles mee. 

Ingrediënten: Heel veel blije kinderen die er prachtig 

uitzagen, een prachtig kerstkoor (Little Bells Angels),  

 
 

goed gevulde buffetten voor het Kerstdiner met heer-

lijke (buitenlandse) hapjes, glühwein, het ouder en 

meester Jan orkest “The Bells Angels” etc.  

Vooraf hebben wij alle kinderen en ouders /  verzor-

gers gevraagd om geduld en bedachtzaamheid te 

betrachten i.v.m. de (verkeers)veiligheid rond en in 

de school. Het doet ons deugd te mogen vaststellen 

dat iedereen zich daar uitstekend aan heeft 

gehouden. Ondanks de grote drukte verliep het 

allemaal soepel en namens de school willen wij onze 

waardering daarvoor uitspreken. Met dank aan de 

familie Smilda, chinees restaurant Lotus en pizzeria 

Monte Rosa voor het beschikbaar stellen van extra 

parkeerruimte. 

De nazit met OV-leden, teamleden en het orkest was 

ook erg gezellig, met muziek, zang en een hilarisch 

spel. 

Kortom: De kerstcommissie heeft samen met de OV 

en vele hulpouders de zaakjes uitstekend georgani-

seerd, complimenten! 

Zie (binnenkort) de website van school voor foto’s 

van de kerstmusical, het kerstkoor ‘The Little Bell’s 

Angels’ en het kerstdiner. 

 

Het goede doel: De dierenbescherming 

Vorige week donderdag 15/12 kregen we bezoek van 

Dierenambulance de Wouden en vrijwilligers van de 

Dierenbescherming. De groepen 1 t/m 4 mochten de 

dierenambulance bekijken en medewerkster Dorien 

liet de verschillende kooien, handschoenen en vang-

materialen zien. Ook mochten de kinderen een knuf-

felhond op de brancard vervoeren.  

Voor de groepen 5 t/m 8 was er een zeer leerzaam 

spel over huisdieren in de klas. Drie vrijwilligers 

verzorgden deze lessen. De leerlingen werden in 

groepen ingedeeld en per groep moesten ze vragen 

beantwoorden. Bij een goed antwoord mochten ze 

een pion verschuiven op het grote bord. Tijdens het 

spel werden instructiefimpjes getoond over het werk 

van de Dierenbescherming. Kortom een leerzame 

dag. Het doel van deze voorlichting was geld ophalen 

voor de Dierenambulance / Dierenbescherming. 
 

Lees meer » 

Agenda 

Vr 23-12 INFO # 9 uit 

  Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

Ma 26-12 Start Kerstvakantie 

Za 31-12 Oudjaarsdag 

Zo 01-01 Nieuwjaarsdag 

Vr 06-01 Laatste dag Kerstvakantie 

Ma 09-01 Start Leefstijl thema 3 

Di 10-01 MR-vergadering 

Wo 11-01 Cultuurmenu groep 7-8: Dans 

  Informatieavond groep 1-2 

Vr 13-01 INFO # 10 uit 
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Uiteindelijk hebben we op vrijdag 23/12 een cheque 

van rond de 300 euro kunnen overhandigen. 

Iedereen bedankt voor de bijdrage. Onze speciale 

dank gaat uit naar groep 8a die een derde van het 

geld heeft binnen-gehaald door acties zoals lege 

flessen verzamelen. 

 

Andere kerstactiviteiten 

Buiten de hiervoor genoemde activiteiten waren er 

nog vele ander kerstactiviteiten in de groepen, 

waaronder kerststukjes maken. Een gezellige chaos 

en het ruikt zo lekker… Alle hulpouders dank voor 

jullie inzet! 

 

3D-kanjers 

Vorige week maandag hebben we met de 3D-groep 

het eerste deel van het 3D-kanjerproject afgesloten. 

Met deze groep, bestaande uit leerlingen van groep 

6, 7 en 8, hebben we de 3D-printer gebouwd en 

uitgetest. De printer is nu klaar om door de rest van 

de school gebruikt te gaan worden. We hebben 

samen nog even teruggekeken op het bouwtraject. 

Waar we begonnen met het maken van de losse 

onderdelen, zijn we geëindigd met het printen van 

onze eigen ontwerpen! Wij willen Patrick Holt (bijna 

elke dag op school te vinden…), Paulien Renkema en 

Bart van Bergen bedanken voor hun onmisbare hulp, 

inzet en enthousiasme tijdens het gehele bouw-

traject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond groepen 1 en 2 

Ter herinnering: De informatieavond voor ouders van 

kinderen in de groepen 1 en 2 (kleuters) vindt plaats 

in de eerste week na de kerstvakantie, op woensdag 

11 januari 2017.  

 

Poolsterren (hulpouders) in de spotlights 

Het hele jaar door zijn talloze ouders druk in de weer 

om de school / kinderen te ondersteuning bij aller-

hande activiteiten. Deze hulp heeft in meerdere op-

zichten een grote meerwaarde voor de school. Hier 

zijn wij erg blij mee en via de INFO willen we deze 

groep daarom in de spotlights zetten. Namens de 

hele school een luid applaus van groep 7b! 

 

 

Prettige vakantie 

Dan is het nu tijd om na een drukke periode van 

andere schooltijden, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst 

etc. een beetje tot rust te komen. Een prettige 

vakantie allemaal en wees alsjeblieft heel voorzichtig 

met vuurwerk! 

 

 

In en uit de buurt 

 

Vogel winterpret in ‘t RAShuys  

Tijdens de donkere en drukke dagen voor Kerst en 

Nieuwjaar zouden we bijna onze gevleugelde 

vrienden vergeten! Om ook hen mee te laten 

genieten van alle feestelijkheden organiseert ‘t 

RAShuys voor kinderen “vogel winterpret” op 29 

december 2016.  

Kinderen t/m groep 6 worden uitgenodigd om samen 

vogelkastjes te maken waarin we dan wintervoer 

voor de snavelaars doen. Dus heb je nog niets te 

doen op 29 december in de Kerstvakantie, kom dan 

langs. We gaan knutselen van 13:30 tot 16:00 en er 

is ook ranja en ander lekkers.  

Kosten zijn €3,50. Opgeven kan tot 28 december via 

info@rashuys.nl of door te bellen met 050-5010656. 
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