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Een woord van dank 
Wat een sfeer en gezelligheid troffen we aan toen we vanochtend de school 

in kwamen. Maandagavond zijn vele ouders druk in de weer geweest om de 

school in kerstsfeer te brengen. Het is prachtig geworden! Dank voor het 

geweldige werk, we genieten er erg van! 

 
 

Kerstmuziek 
Na het succes van vorig jaar is er volgende week weer iedere ochtend vanaf 

8.20 uur “levende muziek” in de school te horen. Komt u dus vooral even 

naar binnen om van onze muzikale talenten te genieten! 
 

Intekenlijsten kerstdiner 
De intekenlijst voor de hapjes voor het kerstdiner hangt vanaf woensdagochtend bij de deur 

van de klas. Wilt u zo vriendelijk zijn om u te houden aan de aangegeven hoeveelheid? Is de 

lijst vol hoeft u niet iets anders te verzinnen om te maken.  
 

Belangrijk voor de agenda 

Op donderdag 18 december zijn de kinderen om 12.00 uur uit en hebben 

zij ’s middags vrij. Hieronder volgen de tijden voor het Kerstfeest op 

school: 

- 16.45 – 17.00 uur kinderen en ouders brengen hun hapjes 

- 17.00 – 18.00 uur kerstdiner voor de kinderen in de klas 

- 17.30 Ontvangst ouders bij de kerk onder het genot van een  

kopje koffie en een glaasje glühwein.   

- 18.15 uur – start viering in de kerk 

- na de kerstviering (rond 19.45 uur) gaan alle kinderen met hun ouders mee naar huis. 

 

Vrijdag 19 december is er voor alle groepen school van 8.30 tot 12.00 uur. Daarna begint de 

kerstvakantie. 

 

Tijdens de viering worden er foto’s gemaakt, die op het afgeschermde gedeelte van de website 

worden geplaatst. We vragen u vriendelijk om zelf geen foto’s te maken. 

 

De reguliere NicsNieuws verschijnt op dinsdag 15 december. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animatieplaatjes.nl/kerstplaatjes/engel2.gif&imgrefurl=http://www.animatieplaatjes.nl/engelenani.html&h=300&w=225&tbnid=2zz1MGTyYcUqOM:&docid=GfOYxiJR_EdeIM&ei=GYVlVv2TG4W2PPqDktgH&tbm=isch&ved=0ahUKEwi9hL6R6cnJAhUFGw8KHfqBBHsQMwhFKCEwIQ
mailto:info@daltonnicolaas.net
http://www.daltonnicolaas.net/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kerst-plaatje.nl/engel-plaatjes/engel03.jpg&imgrefurl=http://www.kerst-plaatje.nl/engelen.html&h=215&w=137&tbnid=N2vuQxgio_Bj-M:&docid=EUvq9-kvNQ4mnM&ei=gYFlVr_DK4XdO-6EnbAN&tbm=isch&ved=0ahUKEwj_h_ba5cnJAhWF7g4KHW5CB9YQMwhjKCowKg
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i1033.photobucket.com/albums/a420/thechristmasplace/Angels/TCP-kerstAngels0027.gif&imgrefurl=http://groups.omni-chat.com/Kerst%20bij%20Lady%20Dolfijntje/Kerst%20Engelen%203.ocgp&h=264&w=335&tbnid=7zXhJOBTyjkleM:&docid=ICvOmnIwKJ-1HM&ei=gYFlVr_DK4XdO-6EnbAN&tbm=isch&ved=0ahUKEwj_h_ba5cnJAhWF7g4KHW5CB9YQMwiRAShYMFg

