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Het Visnet, Stationsstraat 117, 3131 PS Vlaardingen
Beste ouders en verzorgers,

Een korte maar feestelijke maand.
De pepernoten zijn ingeruild voor kerstbomen en alle groepen zijn gezellig
aangekleed. U heeft de uitnodiging voor het kerstfeest ontvangen.
Op 20 december eten de kinderen eerst gezellig met elkaar in de groep. Vanaf 18:00
uur bent u als ouder ook welkom voor een hapje en drankje in de TSO ruimte.
We sluiten de avond feestelijk af op het schoolplein met elkaar.
De mooie boom die op het binnenplein staat heeft Gamma Vlaardingen ons
geschonken. We zijn er erg blij mee!
Als laatste een bedankje aan alle ouders voor hun hulp bij het versieren van de school
en het organiseren van het Kerstfeest.
Namens het team wens ik u hierbij alvast een hele fijne kerstvakantie en een heel
mooi 2018!
Manon Marchelinus






Terugblik: Sinterkaasfeest
Kerstkaarten voor ouderen
Groep 8 gaat ervoor!
Donderdag 21 en vrijdag 22 december

Terugblik: Sinterklaasfeest
Op 5 december was het weer zover en kwamen Sint en zijn twee Pieten op bezoek op Het
Visnet. Alle kinderen zaten vol spanning boven in de hal de Sint en zijn Pieten al
zingend op te wachten.
Omdat het grote boek van Sint in het water gevallen was door de storm en Sint niet meer
kon lezen wat er in het boek stond
hebben de kinderen van de groepen 1/2 A en B, 3 en 4 Sint
geholpen om een nieuw Sint boek te maken.
De groepen 5 t/m 8 hebben een groepsact gepresenteerd
en d.m.v. loting is daar als winnaar groep 6 uitgekomen,
deze kinderen mochten optreden voor de Sint.
Daarna ging de Sint en zijn Pieten op bezoek in de groepen.
Het was een gezellige ochtend waar wij allemaal met heel
veel plezier aan terug denken.
Alle ouders die geholpen hebben om het Sinterklaasfeest te
doen slagen willen wij heel hartelijk bedanken!

Kerstkaart voor ouderen
De feestdagen zijn voor veel mensen een tijd van samenzijn
en gezelligheid. Helaas geldt dat niet voor iedereen.
meer dan een miljoen ouderen zijn eenzaam en veel van hen
brengen de kerstdagen alleen door.
Daarom heeft groep 6 meegedaan aan de kerstkaartenactie
van het Nationaal Ouderenfonds.
Zij wilden de ouderen verrassen met een zelf geschreven
kerstkaart en een persoonlijke kerstwens.
Door deze mensen een kaartje te sturen, voelen zij zich
hopelijk een beetje minder alleen.
De kaarten zijn inmiddels op de post gedaan en misschien
krijgen wij wel een kaartje terug!

Groep 8 gaat ervoor!
Groep 8 heeft gezongen voor de bewoners in verzorgingstehuis Soenda, robots gemaakt op
het VOS en het Groen van Prinstererlyceum bezocht.
Nu gaat onze aandacht naar kerst uit; we verheugen ons op een mooie kerstviering en
een gezellige maaltijd waarbij we ons feestelijk kleden.
We hebben veel geleerd over het Voortgezet Onderwijs. In het nieuwe jaar gaan de
kinderen enkele lessen volgen op de St. Jozef Mavo (di.16 jan.) Hiermee sluiten we de
klassikale scholenbezoeken af. De V.O.scholen zetten hun deuren in januari en
februari open voor ouders en kinderen die (nog) een kijkje willen nemen om tot een juiste
keuze te komen.
In de klas gaat iedereen zijn uiterste best doen om de CITO M8 zo goed mogelijk te
maken. We wisselen de spannende toetsmomenten af met
verschillende bewegingsactiviteiten.
Groep 8 gaat ervoor!

Donderdag 21 december & Vrijdag 22 december
In de kalender heeft u al zien staan dat we donderdag 21 december een continurooster
hebben tot 14:00 uur. Alle kinderen blijven deze dag op school en gaan tussen de middag
niet naar huis toe.
Wilt u uw kind (eren) voor deze dag een lunchpakketje en drinken meegeven.
Zij eten deze dag in hun eigen groep.
Om 14:00 is de schooldag afgelopen en gaan de kinderen naar huis.
Dan start ook de kerstvakantie, vrijdag 22 december is een lesvrije dag voor alle kinderen.

