Het sinterklaasfeest

Dat was even schrikken woensdag 5 december. Zaten er zomaar twee pieten op
het dak. Gelukkig is alles weer goed gekomen en hebben we weer een heerlijk
sinterklaasfeest gevierd.
De surprises waren weer prachtig en ook de
cadeautjes in de onderbouw waren heel erg leuk.
Geweldig dat we weer zoveel hulp van de ouderraad
kregen.
Sommige ouders dachten dat we uit mochten slapen
op 6 december, maar dat was niet zo. Waarschijnlijk
hadden zij de mail over de kerstviering iets eerder
gekregen. Na de kerstviering mogen de kinderen wel
wat later op school komen.

Kerstviering

De kerstviering is dit jaar in de kerk op dinsdag 18 december.
Er worden om kerst heen nog veel meer leuke acties georganiseerd. Er wordt
gezongen bij de bejaarden en er zullen kerststukjes gebracht worden.
We leren de kinderen dat het fijn is om ook voor anderen iets te doen.
Kerstfeest is het feest van licht en vrede.
Samen met de kinderen zullen we toeleven naar dit fijne feest.
De liedjes worden geoefend en ook zullen er kinderen zijn die iets gaan doen
tijdens de kerstviering, we houden u op de hoogte. Wij vinden het ook heel fijn dat
de dominee ook aanwezig zal zijn op deze viering.

SchouderCom

Al een aantal maanden maken we gebruik van SchouderCom.
Over het algemeen zijn de berichten heel positief.
Wanneer u nog moeite heeft met bijvoorbeeld het instellen van de berichten,
horen we dat graag . Ook kunt u altijd een beroep op ons doen voor hulp.
Wij hebben wel besloten om dit door te zetten en het abonnement te continueren.
Natuurlijk komt er nog wel een evaluatie, zodat we alle punten mee kunnen
nemen waar u als ouder nog tegenaan loopt.

Ouderbijdrage

Er is voor een aantal kinderen nog geen ouderbijdrage betaald en we kunnen het in deze dure,
feestelijke maand zó goed gebruiken. Sommige ouders hebben een deel betaald voor het schoolreisje
en staat de ouderbijdrage nog open. Wij zouden het erg op prijs
stellen als u ook dit deel wilt overmaken.
Het bedrag à 25,00 euro per kind kan overgemaakt worden naar:

NL75 INGB 0009 0145 29
t.n.v. Ouderraad De Rank
o.v.v. naam en groep van uw kind
U kunt ervan op aan dat wij het geld zorgvuldig besteden en dat
het ten allen tijde ten goede komt aan de kinderen.

Kerstviering op 18 dec.
Op dinsdag 18 december is de kerstviering van De Rank. Dit jaar is het in de Ontmoetingskerk,
Dorpsstraat 15.
Bij deze willen we u alvast uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn (de officiële uitnodiging volgt nog)
Wij kunnen helaas niet met z'n allen tegelijk in de kerk, daarom zijn er twee vieringen:
- De eerste dienst is van 18.00-18.45 en is voor wie de achternaam begint met A t/m L.
- De tweede dienst is van 19.15-20.00 uur en is voor wie de achternaam begint met een M t/m Z.
De kleuters mogen tijdens de viering voorin komen zitten. De andere kinderen blijven bij hun ouders
zitten in de kerk.
De volgende dag (woensdag 19-12) is er een inloop. Kinderen kunnen dan tot 9.30 uur naar school
gebracht worden.
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