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KERSTVIERING 2018
We kijken terug op een gezellige dag met een mooie kerstvoorstelling van de kinderen voor ouders
en anderen in Duijvesteijn. Alles klopte, de muziek, het verhaal, het publiek en iedereen deed mee.
Wij en de kinderen hebben genoten. We hopen u ook.
Ook ‘s avonds
tijdens het
kerstdiner was er
een fijne sfeer, voor
iedereen iets
lekkers te eten,
geserveerd door
fantastische obers.
Daarna was het
nog lang gezellig
met alle juffen
tijdens de
teamborrel.

Op Schoudercom kunt u foto’s
bekijken van dit warme feest met
elkaar.

Afgelopen woensdagochtend hebben de kinderen uit groep
1/2 al een voorschot genomen op de kerstgedachte door
kerstliedjes te zingen met de ouderen in Huis ten Hoecke in
Puttershoek. Ook dat was een succes.
In de aanloop naar de kerstviering zijn er ook foto’s gemaakt.
Een aantal enthousiaste juffen wilde heel graag in een foute
kersttrui op de foto:
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VAKANTIEROOSTER schooljaar 2019-2020 voor primair en voortgezet onderwijs
Herfstvakantie
Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019
Kerstvakantie
Zaterdag 21-12-2019 t/m zondag 05-01-2020
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 22-02-2020 t/m zondag 01-03-2020
Paasvakantie*
Vrijdag
10-04-2020 t/m maandag 13-04-2020
Meivakantie
Zaterdag 18-04-2020 t/m zondag 03-05-2020
Bevrijdingsdag
Dinsdag
05-05-2020
Hemelvaart
Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020
Pinksteren
Maandag 01-06-2020
Zomervakantie
Zaterdag 18-07-2020 t/m zondag 30-08-2020
AGENDA
● Dinsdag 1 jan. 2019 Nieuwjaarsduik in Zwembad de Wellen in 's-Gravendeel
● Op vrijdag 4 jan. 2019 kunnen kinderen van 4-12 jaar tijdens de OERRR Vette Vogel Dag
op natuureiland Tiengemeten leren hoe je de lekkerste vogelsnacks maakt. Na afloop mag
alles mee naar huis voor de vogels in de tuin of op het balkon. Meer info in de bijlage.
● Ook Hoeksche Waard Actief organiseert allerlei leuke activiteiten. De kinderen hebben een
uitgebreide folder meegekregen.

Fijne feestdagen en tot
maandag 7 januari 2019

