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Uitnodiging kerstviering
Aan alle ouders, verzorgers.

Op woensdag 20 december hebben wij onze kerstviering. De kinderen worden om
17.45 uur op school verwacht.
Alle kinderen vallen op door hun eigen “verlichting”. Fijn als u dit thuis met uw kind
regelt. Te denken valt aan een verlichte kerstmuts, lantaarntje met een lampje op
batterij, lichtsnoertje op batterij enz. (Geen echte kaarsen)
We volgen een route door Horssen. Alle kinderen lopen in groepjes onder begeleiding
van een ouder(s). Heeft u zich niet opgegeven, maar wilt u wel meelopen, dan kunt u
bij een groepje aansluiten. De eerste groepjes vertrekken om 18.00 uur.
Verspreid over de route zien de kinderen verschillende tafereeltjes verzorgd door
groep 8.
Na de tocht worden alle kinderen in hun eigen klas verwacht.
We willen deze sfeervolle avond afsluiten in de kerk. De leerkrachten gaan met de
kinderen vanaf school naar de kerk. Ouders en andere belangstellenden zijn daar
ook van harte welkom. Vanaf 19.05 uur gaan de kerkdeuren open.
De afsluiting begint rond 19.15 uur
en zal tot ongeveer 19.30 uur
duren.
Heeft u nog vragen dan kunt u bij
ons terecht.
Tot woensdag!
Team van de Octopus
P.s. Ouders die zich aangemeld hebben om 's avonds een groepje te begeleiden, krijgen
vandaag uitleg en een plattegrond. Dit wordt aan uw oudste kind meegegeven.
Het is handig om de plattegrond volgende week mee te nemen.

Kerstthema: Wij horen bij elkaar!
Op De Octopus worden lessen gegeven rondom identiteit. Richting Kerst is ons thema verbondenheid.
In de kringgesprekken worden de volgende vragen besproken:
• Wie hoort er allemaal bij jou? (Vader/moeder, broer/zus, vriendjes/vriendinnetjes…)
• Jullie zitten allemaal in dezelfde groep. Horen jullie daardoor bij elkaar?
• Wat betekent ‘bij elkaar horen’?
• Welk gevoel hoort daarbij? Waaraan merk je dat je bij iemand hoort?
• Is het erg als iemand nergens bij hoort? Ken je mensen die nergens bij horen?
• Mensen sturen elkaar met Kerstmis vaak een kerstkaart. Waarom doen ze dit? Heeft dit te maken
met ‘bij elkaar horen’?

Kerstcreativiteit
In de bovenbouw zijn we tijdens het leerplein met kerstcrea begonnen. De kinderen hebben de keuze
uit vijf opdrachten. De eerste creaties zijn al te bewonderen. Ouder Nancy van de Berg kwam ons
helpen met de vilten hangers voor in de kerstboom. De kerstcreaties zijn op school te bewonderen.
Ouder Nancy Litjens kwam uitleg geven over “Gelderland helpt”. Omroep Gelderland is namelijk een
actie gestart om kerstwensen te sturen. De decembermaand is voor veel mensen een maand vol
feestvreugde en gezellig samenzijn. Toch zijn er ook veel mensen alleen, zij krijgen weinig bezoek en
zien vaak op tegen de feestdagen.
De kinderen geven hun zelfgemaakte kerstkaarten mee aan Nancy die ze naar Omroep Gelderland
brengt.

De juffen en meesters staken …. sneeuwpret op het plein!

Tafeltennis clinic
Afgelopen twee weken hebben de kinderen uit groep 6-7-8 deelgenomen aan een tafeltennis clinic.
Deze activiteit is georganiseerd door Actief Maas en Waal in samenwerking met de
tafeltennisvereniging uit Afferden.
Kinderen hebben de eerste dag een zestal tafeltennis-oefeningen gedaan en die op de tweede dag in
wedstrijdvorm aan elkaar laten zien. Daarna hebben ze hiervoor allemaal een diploma ontvangen.

Agenda
-

Woensdagavond 20 december kerstviering.

-

Vrijdag 22 december hebben we continurooster tot 13.30u!
Voor de ouders uit Appeltern: dit is reeds met de busmaatschappij gecommuniceerd.

-

Oud papier 30 december Roy Willems, Wilco Janssen, Wim Gerrits, Ernst Oeij

Kerstwens

Mooie
kerstdagen
en een
gelukkig
2018!

