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Vrijdag 13 december 2019

16.30-19.00uur: kerstevent

Donderdagmiddag 19 december 2019

Groep 1 t/m 4 vrij!

Donderdagavond 19 december 2019

17.00-18.00uur: Kerstdiner

Vrijdagmiddag 20 december 2019

Alle kinderen vrij!

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Kerstvakantie

Maandag 6 januari 2020

Eerste schooldag in het nieuwe kalenderjaar!

Woensdag 5 februari 2020

Margedag: alle kinderen vrij!

Muziek op het Kielzog!
Vrijdag 22 november is groep 4 samen met juf Grada
naar het Kielzog geweest voor een hele muzikale
ochtend.
De
kinderen mochten
verschillende
instrumenten uitproberen en aan het eind van de
ochtend was er een uitvoering. Het was een gezellige
en zeer geslaagde ochtend!

Gezinsklas afgerond
Afgelopen periode lag de gemiddelde leeftijd van de
school op de donderdagochtend een stuk hoger. Negen
kinderen werkten onder begeleiding van Marlies
Sparrenboom samen met een ouder/opa/oma of
andere voor hen belangrijke persoon in de gezinsklas.
Tien weken lang werden zij door gezin en school
ondersteund in het behalen van hun persoonlijke
leerdoel. Op 7 november was de laatste bijeenkomt
die feestelijk, maar ook toch wel officieel werd
afgesloten, met een certificaat voor alle deelnemers.
Wij als school willen alle betrokkenen hartelijk
bedanken voor de gezamenlijke inzet die we hebben
gedaan voor “onze kinderen.”
Indien u meer informatie wilt over het traject van de
gezinsklas, of lijkt het u ook een goed initiatief voor uw
kind, nodigen we u van harte uit om dit op school te
melden. Wellicht kunnen we dan in de nabije toekomst
nog een gezinsklas opstarten!

Vrijdag 13 december Kerstevent
Na het succes van vorig jaar zal er dit jaar
wederom van 16:30 tot 19:00 uur een kerst
event plaats vinden in en voor het MFC van
Foxhol.
 Voor wie:
Alle volwassenen uit Foxhol.
Alle kinderen uit Foxhol samen met hun papa, mama,
opa, oma of wie het maar leuk vinden.
 Programma:
16:30u inloop
17:00u Kerstboomverlichting ontsteken samen met de
Kerstman
Hierna barst het los van de activiteiten zoals:
Kerstbal versieren/Kerststukjes maken
Broodje bakken boven het vuur
Spelletjes spelen
Schminken
Chocolade melk drinken/soep eten
Ballonen clown
Grabbelton
Liedjes zingen
Om als kind mee te mogen doen met de
activiteiten zal er op 13 december een stempelkaart
worden uitgedeeld onze school. Zit je broertje of zusje
niet op onze school? Geen probleem meld het deze
avond bij de vrijwilligers die achter de bar staan.
Voor de kinderen is alles gratis!
De kinderactiviteiten eindigen om 19:00 uur waarna er
gezellig geborreld kan worden met elkaar.
Neem elkaar mee naar dit event en
maak er een mooi kerst feestje van!

