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Weekkaart maandag 14 — vrijdag 18 december 2020 

WEEKKAART 
14 DECEMBER 2020 - 
18 DECEMBER 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 15 DECEMBER 2020 
Vanmiddag neemt het team afscheid van Annette 

WOENSDAG 16 DECEMBER 2020 
Groep 5 t/m 8: bibliobus 
Laatste advent viering 

DONDERDAG 17 DECEMBER 2020  
Bord, beker, bestek (inclusief toetjeslepel) in plastic tas mee 
‘s Morgens gaan alle groepen om de beurt de kerststal bekijken in de kerk 
12:00 uur: alle kinderen ‘s middags vrij 
16:45 uur: kinderen mogen binnenkomen voor de kerstviering 
17:00 uur: kerst broodmaaltijd 
18:30 uur: einde kerstviering 

VRIJDAG 18 DECEMBER 2020 
12:30 uur start de kerstvakantie 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
Annette: We zullen haar missen! Annette maakt al jaren onze school schoon en is zeer betrokken. Ze 
mag na de kerstvakantie genieten van haar welverdiend pensioen. Alle kinderen hebben wat leuks ge-
maakt en namens de school krijgt Annette een cadeau. Ondertussen hebben van ons schoonmaakbedrijf 
gehoord dat er een opvolger (Hilda) is gevonden. Hilda zal in januari starten.  
Kerstviering: De kinderen van de voorschool en van school vieren tegelijkertijd het kerstfeest op school. 
De kinderen zijn op 17 december welkom vanaf 16:45 uur, zodat we om 17:00 uur kunnen beginnen. Het 
zou fijn zijn als de kinderen allemaal een bord, beker, bestek met naamsticker (pleister met naam) mee-
nemen. Het servies gaat om 18:30 uur ’vies’ mee terug naar huis, willen jullie een plastic zak meegeven 
voor het vuile servies? Jullie mogen de kinderen buiten bij het hek ophalen, helaas zijn ouders/verzorgers 
niet welkom in school.  
Bibliobus: We merken dat steeds meer kinderen hun tas, boeken en pasje meebrengen naar school. De 
medewerker van de bibliobus is blij dat er veelal voorzichtig met de boeken wordt omgegaan. Sommige 
kinderen hebben geen aparte tas mee, maar dat zouden we wel graag zien. Willen jullie ervoor zorgen 
dat de kinderen om de week hun boekentas, boeken en pasje meenemen? Alvast bedankt.  
Oud papier: We zijn blij dat we kunnen melden dat er vanaf januari weer een kraakwagen gaat rijden in 
het dorp. Met behulp van vrijwilligers zullen we het oud papier aan de straat dan weer gaan ophalen. In 
de bijlage van de e-mail vinden jullie de brief die van de week is meegegeven aan de oudste kinderen. 
Ook staat er gedurende het jaar een oud papier container op het schoolplein. Het oud papier kan daar in 
zet worden. Willen jullie het oud papier in dozen stoppen of bundelen met touw? Eens in de twee maan-
den wordt deze container met de hand geleegd en dozen en bundels zijn gemakkelijker te verplaatsen 
dan los papier.  
Wist je dat…  
… juf Elise steeds meer op school is? Ze hoopt na de kerstvakantie weer te kunnen lesgeven in de klas.  
… We een bericht hebben ontvangen over een kerstviering voor kinderen? Kinderen rond de kribbe: Op 
Eerste Kerstdag om 11:00 uur is er weer een gezellig uurtje kerst vieren voor kinderen in de kerk van 
Nieuw-Schoonebeek. We luisteren rond de kerststal naar een kerstverhaal, gezellige live muziek van 
Geert Schepers en natuurlijk maken we een mooie kerstknutsel. Ondanks alle maatregelen omtrent Coro-
na mogen we gelukkig dit wel voor de kinderen doen. Dus ben je thuis of op familiebezoek in Nieuw-
Schoonebeek, katholiek of niet... Alle kinderen zijn welkom! Tot Eerste Kerstdag! Een warme groet van de 
organisatie (voor eventuele vragen kunt u terecht bij: Arlien, Meta, Karin, Mirjam)  
 

FIJNE FEESTDAGEN. BLIJF GEZOND 

MAANDAG 14 DECEMBER 2020 


