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Belangrijke data 

17 december: groep 1 t/m 8 om 12 uur vrij 

 (studiemiddag van het team) 

24 december: kerstontbijt en een viering vol 

 muziek 

27 december - 7 januari: kerstvakantie 

10 januari: weer naar school  

Verjaardagen 
 

16 december: Steyn  

20 december: Danisha & Lucas 

24 december: Mirjaylon  

28 december: Djedeion & Evert 

29 december: Reydeion 

1 januari: Mohammad & Deshea 

14 januari: Elira 

18 januari: Azra & Berra  

Gefeliciteerd en veel plezier! 

 

Wist u dat? 

… op 15 december, a.s. 

woensdag, onze groep 7 op tele-

visie komt? Het programma heet 

“het Kerst Muziekgala”, op 

NPO1, om 20.35 uur. De muziek-

lessen van de Monchyschool 

komen in beeld, kinderen worden 

geinterviewd en u ziet ze deelne-

men aan een wervelende clip.     

 

 

 … er op onze website, op de 

home pagina, twee mooie 

filmpjes staan? Een filmpje over 

de Monchyschool in het alge-

meen en een filmpje van ouders 

over de Monchyschool. Leuk om 

te bekijken! U kunt ook ouders 

die een school voor hun kind 

zoeken op deze filmpjes wijzen :) 

 

 

... we afscheid moeten nemen 

van meester Jasper, de 

vakleerkracht muziek? Hij is al 

lange tijd ziek, hij heeft besloten 

niet terug te komen. Veel beter-

schap, Jasper! De muzieklessen 

zijn tijdelijk overgenomen door juf 

Jutta. Dat gaat heel goed, de 

kinderen zingen geweldig!  

Sinterklaas is terug naar Spanje… en dat betekent dat de donkere dagen voor 

kerstmis zijn aangebroken. Mooi hoe dan in alle groepen veel kleine lichtjes 

branden, dat geeft een fijne, knusse sfeer.  

Kerstmis kunnen we niet vieren zoals we dat het liefste willen. Hopelijk kan dat 

volgend jaar weer. In plaats van een kerstdiner staat er voor de kinderen een 

feestelijk kerstontbijt klaar - dan schemert het nog een beetje en ervaren we 

die gezellige lichtjes het meest.  

Het kerstontbijt is op vrijdag 24 december. Kinderen mogen hun mooiste 

kleren aantrekken, als ze dat willen. Na het ontbijt staat een muzikale viering 

op het programma. En dan begint de kerstvakantie om 12.00 uur!    

Kerstfeest op school 


