Nieuwsbrief school Het Hoge november 2017

Naamgeving
Er zijn nog maar weinig namen aangeleverd voor de
nieuwe school, daarom een herhaalde oproep om als
gezin een leuke naam aan te dragen, zodat we daaruit
kunnen kiezen.
In de bijlage treft u het formulier aan dat u daarvoor, als
het goed is, al heeft ontvangen.
De sluitingstermijn schuift op naar 6 december.

Hoofdluis
Na de kerstvakantie wordt uw kind weer gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u thuis ook regelmatig
blijven controleren?

Sinterklaas
Dit jaar breng de Sint weer een bezoek aan onze school. Hij zal rond 8.30 uur aankomen met zijn pieten.
We verwelkomen hem met z’n allen op het sportplein.

Kerstviering
Op woensdag 20 en donderdag 21 december zullen de kerstvieringen weer plaatsvinden. Meer
informatie over de vieringen zult u nog ontvangen. We willen wel vast de tijden van de vieringen
doorgeven.
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

woensdag 20 december om 18.30 uur
donderdag 21 december om 18.30 uur
woensdag 20 december om 19.45 uur
donderdag 21 december om 19.45 uur

Herdertjestocht 22 december 2017
Na zeer geslaagde Herdertjestochten van de afgelopen jaren, willen we ook dit jaar weer een tocht
organiseren. Een nieuwe route met nieuwe taferelen. De route wordt weer aangegeven met lichtjes
in glazen potten. Je loopt langs taferelen die samen het kerstverhaal uitbeelden en die eindigen bij de
kerststal in de Dorpskerk.
Je kunt starten bij de Christus Koningkerk, vanaf 18.00 uur tot ongeveer 18.45 uur.
De tocht is ongeveer 2 kilometer lang. De Herdertjestocht is voor kinderen maar
zeker ook voor volwassenen!
Loop je ook mee? Neem gerust mensen mee die je kent. Foto’s van de
Herdertjestocht 2017 komen op www.protestantsegemeentevorden.nl en
www.12apostelen.nl/index.php/geloofsgemeenschap-vorden/

Belangrijke data maand december en januari
5 december
Sinterklaas
20 december Kerstviering
21 december Kerstviering
22 december Start Kerstvakantie om 12 uur voor de hele school
8 januari
Start Thema “Mijn lijf”
29 januari
Studiedag
Bijlagen
1. Brief naamgeving nieuwe school
2. Vacature schoonmaakster
Vriendelijke groeten, team Het Hoge

