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Muziek in de ochtend  
In de weken voor kerst starten wij op school altijd erg gezellig.   
De kinderen van groep 5 t/m 8, die zich hadden opgegeven, speelden op hun  
instrument. Het was wel heel gezellig om zo de ochtend te beginnen. Ook zong het  
ouderkoor op dinsdag hun mooie liederen. Voor meer sfeer impressies kunt u kijken 
bij het laatste nieuws op de website. 

 

  
 
Kerstviering en kerstdiner: 
Wij kijken als team terug op een mooie kerstviering en een heel gezellig kerstdiner.  

Ook op het plein was het erg gezellig met alle ouders. U kunt de foto’s na het  

inloggen hier terugzien: http://parkiet.org/actueel/fotoalbums/&album=85 
Hier kunnen nog extra foto’s bijgeplaatst worden. 
(Op de klassensite kunnen er ook op een later moment nog foto’s worden geplaatst) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Een heel GROTE DANK U WEL!!! 
Een bijzondere mooie kerstviering hebben wij met z’n allen beleefd op  
woensdag 18 december in de kerk van de Heilige Familie aan het Kamperfoelieplein. 
Mooie liedjes, teksten, voordrachten, versiering en … hulppakketjes.  

Vooral dit laatste draagt eraan bij dat veel mensen een beetje kerst kunnen vieren.  
Alle hulppakketjes gaan naar de Noodhulp van onze parochie. Daarmee maken wij  
veel mensen blij. Hiervoor en namens ons allen willen wij een ieder die zo gul heeft  

gegeven hartelijk bedanken. We wensen u een vrolijk Kerstfeest en een  
gelukkig Nieuw Jaar. 
Pastor Duncan Wielzen 
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Zwangerschapsverlof, juf Jolanda. 

Afgelopen woensdag was de laatste werkdag van juf Jolanda en kan zij van haar  
welverdiende verlof genieten! Door de kinderen, ouders en ons als leerkracht is zij 
heel erg verwend. Uiteraard brengen we u op de hoogte wanneer er mooi nieuws  
te vertellen is.  

 
Cupcakecup! 
Tijn Verbeek uit groep 8b, doet mee met  
cupcakecup! Afgelopen zaterdag ochtend was de  
selectiedag te zien. En Tijn is door!  
De Cupcakecup wordt vanaf 23-12 iedere avond  

om 18:15 uur uitgezonden. Spannend!  

 

Afscheid juf Anne 
Juf Anne is door alle kinderen die haar  
de laatste tijd les heeft gegeven extra in het  
zonnetje gezet! Ze hebben haar gedag gezegd.  
Uiteraard hebben wij haar met het  

team ook toegezongen! Juf Anne, Bedankt!  
We wensen juf Anne heel veel plezier op het Statenkwartier! 

 

Afscheid meester Daan 
Meester Daan moest gisteren een heel parcours afleggen. In iedere klas kreeg hij  
een sportieve opdrachten en gelukkig heeft hij zijn diploma gehaald. 
Met dit diploma mocht meester Daan De Parkiet helaas verlaten.  

Bedankt meester Daan voor de waardevolle tijd hier bij ons op school voor  
kinderen en teamleden! 

CPC loop 
De afgelopen week zijn de inschrijfformulieren voor de CPC uitgedeeld.  
Eigenlijk moesten de formulieren voor de kerstvakantie binnen zijn. We geven  
iedereen nog één week om de laatste brieven met geld in te leveren. ( zie bijlage) 

 
Hulpouders bedankt! 
Zonder hulp van ouders kan een school nooit al dit moois neerzetten. Het versieren, 
het begeleiden van muziek, het zingen, het maken van het eten, het helpen met  
opruimen. Het geeft aan ons als team een heel mooi gevoel van samen. 
Wij waarderen al jullie hulp enorm! 

 

Wij wensen u allen heel fijne kerstdagen en een spetterend 2020! 
 
Belangrijke data: 
  6 januari            : Eerste schooldag 
  8 januari            : Luizencontrole 
16 januari            : Inloopochtend 
20 & 23 januari   : Adviesgesprekken groep 8 

22 januari            : Nationale voorleesdagen  
27 januari            : Start Interculturele weken t/m 7 februari 

 
 

 

http://www.nncpcloopdenhaag.nl/

