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NIEUWSBRIEF
Alweer bijna tijd voor de Sint om terug te keren naar Spanje, maar niet voor
hij ons een bezoek heeft gebracht op woensdag. Als de Sint het land weer
heeft verlaten is het alweer tijd om de school in Kerstsferen te brengen.
SINT IS ER BIJNA
Op 5 december komt de Sint weer
bij ons op bezoek. Zorg dan ook dat
je er op tijd bent, want het is zonde
als je de aankomst van de Sint mist.
Wij hopen dat hij in iedere klas weer
mag genieten van alle talenten die
wij in huis hebben!
CHOCOLADEMARKT FAWAKA
Veel kinderen hebben de afgelopen
weken enthousiast meegedaan aan
de naschoolse activiteit: duurzame
chocolade maken met
ondernemersgroep Fawaka.
Op dinsdag 11 december om 15.45
uur begint de markt en verkopen de
kinderen hun eigen chocolade.
Het geld gaat dit jaar naar het goede
doel van Serious Request.
Dus kom allemaal deze overheerlijke
chocolade kopen!

Agenda (wijzigingen voorbehouden)
www.parkschool-utrecht.nl/agenda
Wo 5 dec

Sinterklaas op school

Vr 7 en vr
14 dec

Knutselen tijdens Talent
Centraal voor de kerstmarkt

Di 11 dec

Chocolademarkt Fawaka

Wo 12 dec

Adviesgesprekken groep 8

wo 19 dec

Kerstmarkt 12.15uur

Do 20 dec

Kerstshow (gymzaal
Maetsuykerstraat)

Do 20 dec

Vredesviering in de avon

Vr 21 dec

Vanaf 12.00 uur Kerstvakantie

Ma 7 jan

Kerstvakantie afgelopen,
start school

Di 5 mrt

Ouderavond ‘Leren lukt’

ADVIESGESPREKKEN GROEP 8
Op woensdag 12 december is het
weer een spannende dag voor groep
8. Zij krijgen hun schooladviezen van
de leerkracht.
EXTRA INFO KERST/
VREDESVIERING
Zoals eerder te lezen gaan de
kinderen vanaf vrijdag druk aan de
slag om werkjes te maken voor de
kerstmarkt op woensdag 19
december. Tijdens de Kerstmarkt zal
geld opgehaald worden voor Serious
Request ‘Kind onder vuur’. De
kerstmarkt start om 12.15 uur. Groep
8 zal zorgen voor de verkoop van de
werkjes.

Dec '18

KERSTVAKANTIE
De kerstvakantie begint dit jaar op
vrijdag 21 december om 12.00 uur.
Wij wensen iedereen alvast hele fijne
dagen toe! En hopen iedereen weer
gezond en wel te zien op maandag 7
januari.

Op donderdag 20 december vindt de
Kerstshow van de Parkschool plaats.
Hier zullen alle groepen optreden. De
kinderen (en ouders die dit niet
willen missen) worden om 8.30 uur
verwacht in de gymzaal bij de
Maetsuykerstraat. Vanaf hier lopen
ze na de show weer met de
leerkrachten terug naar school.
Op donderdag 20 december zal ook
in de avond weer de vredesviering
plaats vinden. Dit is zowel voor de
kinderen als de ouders. De kinderen
vieren het samen in de klas en de
ouders zijn welkom bij de Soep &
Zopie die georganiseerd wordt door
de Ouderraad. Wij hopen dat we er
met z’n allen weer een fijne en
gezellige avond van kunnen maken!
Informatie over de precieze tijden
volgt nog in een uitnodiging.
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