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Schokkend en verdrietig bericht
Gistermiddag kregen wij als school het verdrietige
bericht te horen dat de vader van Sofie Kaptein en
broer van juf Saskia is overleden. Iedereen heeft hier
een aparte mail over gekregen. Vanmorgen heerste er
een verdrietige, maar mooie sfeer op school, waarbij
verdriet gedeeld werd met elkaar. In verschillende
klassen is het overlijden besproken en er zijn al veel
mensen geweest die het boek hebben getekend. Het
boek zal er de komende tijd nog liggen. U wordt op de
hoogte gebracht wanneer wij het weghalen. Onze
gedachten en gebeden zijn bij Sofie, juf Saskia en hun
familie.
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Sinterklaas kwam langs op De Parkiet
Het duurde even, maar er zat ook een Piet vast in de dakgoot. Hierdoor werd
Sinterklaas gebracht door de brandweer. Gelukkig maar… het was één groot feest!
De kinderen hebben genoten in de gymzaal tijdens het samenzijn. De mooiste en
stoerste optredens werden getoond aan Sinterklaas en de Pieten. Hierna gingen Sint
en Piet langs de klassen om de cadeautjes te brengen. De kinderen op De Parkiet
waren ook zo lief geweest. Vanaf groep 5 werden er surprises gemaakt. De mooiste
creaties kwamen voorbij. Complimenten voor al dat moois en natuurlijk voor de
Sinterklaas commissie van de Ouderraad. Dankzij hen hebben we allemaal kunnen
genieten van dit feest! Heeft u al foto’s gezien? Bij actueel, fotoalbum kunt u na het
inloggen de fotoalbums allemaal inzien. Binnenkort staan bij de groepen ook
Sinterklaasfoto’s. http://www.parkiet.org/actueel/fotoalbums

Kerst
Heeft u de versierde school al gezien? Dank aan alle ouders die met zoveel
tijd en zorg de school in kerstsfeer hebben gebracht.
Op woensdag 19 december is onze kerstviering in de kerk! Om 16.45 uur zal de
kerk open gaan en om 17.00 uur zullen we starten met onze kerstviering.
Met elkaar zorgen voor een mooi en gezellig samenzijn. Na de kerstviering gaat
iedereen richting school en daar gaan we met elkaar genieten van een kerstdiner.
Dit zal rond 18.30 uur gaan beginnen. Om 19.30 uur kunnen de kinderen
opgehaald worden in de klas. De ervaring leert dat groep 8 soms iets later klaar is.
Tijdens het kerstdiner van de kinderen, bent u allen uitgenodigd om op het plein
met elkaar een gezellig drankje te nuttigen.

Vanaf dinsdag, morgen hangt er een lijst bij de klas, waarbij u kunt aangeven wat u
wilt maken voor het kerstdiner. Zo zorgen we met elkaar voor een mooi en
gevarieerd diner.
Vindt u het ook leuk om de liedjes mee te kunnen zingen tijdens de viering?
Op de website van school staan onderaan op de eerste pagina, bij laatste nieuws
de liedjes die aan bod komen. U kunt thuis dus al in de sfeer komen.
Hulpouders gezocht:
Op vrijdag 21 december wordt alle kerstversieringen die met zorg in de school zijn
opgehangen weer opgeborgen. Onder het motto vele handen maken licht werk zijn
we op zoek naar ouders die willen helpen. U kunt zich opgeven door te bellen of een
appje te sturen naar Brenda Snel: 0649026036.
Doorgeven aan Martine Boon mag ook. We hopen op veel aanmeldingen!
Belangrijke data:
Woensdag 19 december kerstviering en kerstdiner
Vrijdag 21 december- kinderen vrij om 12.00 uur
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