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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Kersteditie
Nog twee weken en dan is het alweer
kerstvakantie. De weken zijn voorbij
gevlogen! Na de drukke gezelligheid van
Sinterklaas maken we ons nu op voor een
sfeervolle kerst op school. Dat zaken
anders gaan dan anders is duidelijk, maar
dat maakt het niet minder gezellig en
sfeervol: we doen er alles aan om er weer
een onvergetelijke kerst van te maken!

Voedselkerstpakketten
Een deel is geschonken door de
middenstand van Erica. Voor het andere
deel vragen we uw hulp. We willen graag
dat de kinderen iets meenemen naar
school, mocht u het geld/het product
kunnen missen. Alle begrip mocht dit niet
kunnen. We vragen de kinderen uiterlijk
maandagochtend het volgende mee te
nemen:

Kerstactie minima Erica
Samen met een aantal middenstanders
van Erica hebben we een kerstactie
opgezet voor minima in Erica. Gezamenlijk
zorgen we voor een prachtig kerstpakket
voor gezinnen in Erica die wel een steuntje
in de rug kunnen gebruiken, vooral in deze
bijzondere tijd. Via een contactpersoon
van de voedselbank die op Erica zat, is het
verzoek gekomen om 10 ‘kerstpakketten’
te maken voor deze gezinnen. We leveren
de pakketten af bij ’t Schienvat, zodat de
gezinnen anoniem deze pakketten kunnen
afhalen. We doen dit met ons hart en
willen de kinderen leren er voor elkaar te
zijn, hoe klein het gebaar ook is. Wat gaan
we hiervoor doen en wat vragen we van
u?
Kerstkaarten
Alle kinderen maken op school een
kerstkaart. Tien daarvan komen in de
kerstpakketten. De andere kaarten gaan
we uitdelen op Erica.

Voorschool: soepstengels
Groep 1: pakje thee of koffie
Groep 2: pak suiker of suikerklontjes
Groep 3/4: pakje koekjes
Groep 5: pak chocolademelk (houdbaar)
Groep 6/7: blik knakworst
Groep 8: soep in blik of zak
Samen maken we er een prachtig pakket
van voor de minima van Erica die het
zeker kunnen gebruiken. Alvast hartelijk
dank voor uw hulp!

Kerstlunch
Zoals reeds eerder vermeld gaan we
donderdag 17 december met alle kinderen
genieten van een lekkere kerstlunch,
verzorgd door Partyservicenoord. De
kinderen hoeven die dag alleen iets voor
de fruitpauze mee te nemen. We maken
er een gezellige dag van en iedereen mag
natuurlijk op z’n ‘kerstbest’ naar school!
Meer informatie in de reguliere
nieuwsbrief donderdag.
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