
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  
Als u deze extra editie van het Festivalnieuws leest, dan hebben we de feestmaand december 
achter de rug en kijken we terug op een zeer geslaagd Sinterklaas- en kerstfeest.  
Zo vlak voor de kerstvakantie wil ik uw aandacht vragen voor nog een aantal zaken en wens ik u 
prettige feestdagen toe. We zien elkaar weer op maandag 7 januari. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Dick Bremmer 
directeur   
_______________________________________________________________ 

Start thema 2  
Thema 2: 
Dinsdag 8 januari starten we in alle groepen met het tweede thema. Dit 

keer werken we aan de doelen uit het leerdomein: ‘Mens en samenleving’. 
 
De titel van het thema is: “Ik, jij, samen wij”.   
In de onderbouw begint dit vanuit jezelf. Hoe hoger de groepen, hoe breder het kader wordt. Je 
bent onderdeel van een gezin, familie, klas, school, verenigingen, maatschappij en de 

wereldbevolking. En wat betekenen al die onderdelen voor jou en 
je toekomst? 

 
Het thema wordt afgesloten op dinsdag 5 maart. Noteert u dit 
alvast in uw agenda? U bent namelijk van harte uitgenodigd! 
Vanaf 14.00 uur kunt u een kijkje nemen in de klas van uw 
kind(eren) en om 14.30 uur kunt u vanaf de verhoging bij het 
basketbalveld de kinderen van het hele Festival horen en zien met 
de gezamenlijke afsluiting van alle Festivalgangers. 
 

_____________________________________________________________________ 

Foto’s Sinterklaasfeest 
Op 5 december hebben we met elkaar genoten van het bezoek van Sinterklaas aan het Festival. 
Evenals voorgaande jaren heeft de fotogroep ook deze dag foto’s gemaakt. Niet eenvoudig, 
tenslotte moeten de foto’s ‘avg- proof’ zijn.  
Via onderstaande link kunt u de foto’s bekijken. Verder krijgen de ouders die toestemming hebben 

gegeven, via Klasbord foto’s toegestuurd. Deze foto’s zijn gemaakt in de klas van uw kind. 
 
De foto’s zijn tot 12 januari te bekijken. 
 
https://www.dropbox.com/sh/0muo7z4zxrwxueo/AAAu8WQ9_8xvoUIIhW8edw9ba?dl=0  
 
Om de link niet wereldwijd voor iedereen open te laten staan, zit er een wachtwoord op. Dit is 

sint2018 
_____________________________________________________________________ 
Kerst op de Stadshoeve 
Zaterdag 15 december is het Kerst op de Stadshoeve! Vanaf 16.00 uur is iedereen van harte 
welkom om te komen genieten van een omgetoverd park naar kerstsfeer, leuke kramen met 
ondernemers uit de streek, activiteiten met Schik-in-de-keet, het bbq team SHF en nog veel meer. 
Dit jaar zijn er vier koren die komen zingen, zowel kinderkoren als volwassen koren. Hou jij zelf 

ook van zingen?  Zorg dan dat je in ieder geval om 18.15 uur bij ons bent. We proberen namelijk,  
met de dirigent van kinderkoor Konstantijn, een pop-up koor te creëren. Zaterdag 15 december 
van 16.00 – 20.00 uur!  
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/0muo7z4zxrwxueo/AAAu8WQ9_8xvoUIIhW8edw9ba?dl=0


  
 

U kunt zich voor deze inspirerende avond opgeven door een 
mail te sturen naar: w.dulos@ooz.nl. 
 
 

 

mailto:w.dulos@ooz

