
Bavopunter
NUMMER 09-12-2022 LOCATIE EEMSTRAAT

Belangrijke data
22 december Continurooster i.v.m. kerstviering tot 14.00 uur

22 december Kerstviering 17:30 uur tot 19:00 uur. ( kleuters 18:45 uur)

23 december Start kerstvakantie

9 januari Eerste schooldag na de kerstvakantie

16 januari Studiedag, alle leerlingen vrij

In deze Bavopunter:

- Kerstviering

- Kerstviering ouderhulp

- Overdracht naar TWijs: (on)bereikbaarheid

- Horloge kwijt

- School in beeld

Kerstviering

De Kerstviering is dit schooljaar op 22
december. Traditioneel zal dit in de vroege
avond zijn.

Wanneer: De viering zal tussen 17.30 uur en
19.00 plaatsvinden. De kleuters kunnen om
18:45 uur worden opgehaald.

Wat: We zullen het kerstfeest vieren door onder andere met de klas te dineren. Er zal ook nog een andere
(buiten)activiteit plaatsvinden

Wat moet u doen/weten:

- Overdag mag uw kind een leuk/foute kersttrui aan
- In de avond mag uw kind in sjieke kleding naar school
- Een warme jas mee geven voor de buitenactiviteit
- Een Sint Maarten lampje meegeven aan uw kind voor de (buiten)activiteit.
- Bordje en bestek meenemen voor het kerstdiner.
- Overdag is er een continu rooster. De kinderen zijn om 14:00 uur vrij!



Kerstviering ouderhulp

Voor de activiteit die tijdens de kerstviering gaat
plaatsvinden zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen.
De kinderen gaan een kleine wandeltocht maken en we
zoeken ouders die kunnen helpen bij deze tocht. Tijdens de
tocht komen de kinderen langs verschillende “levende
kerststal posten”. Hier staan dan hoofdpersonen uit het
kerstverhaal, waar ze een liedje mogen zingen.

We zoeken dus ouders die verkleed als Jozef/Maria, herders,
Koningen en engelen kunnen helpen bij deze toch.

Het is op 22 december tussen half 6 en 7.

Indien u kunt helpen wilt u dan een mail sturen naar mirjamlabohm@sintbavoschool.nl? Hier kunt u ook
terecht voor verder vragen.

Overdracht naar TWijs: bereikbaarheid

Op 1 januari vindt de formele

overdracht van onze scholen naar

stichting TWijs plaats. Alle zaken

die daarvoor geregeld moesten

worden zijn dan afgerond.

In de kerstvakantie zal ook de digitale overstap naar TWijs worden gemaakt. Dat betekent dat wij afscheid

nemen van onze huidige ICT-ondersteuner en bij het ICT-bedrijf van TWijs aansluiten. Als de school op 9

januari weer open gaat moet dat allemaal als het goed is vlekkeloos verlopen zijn.

Het betekent wel dat de school in de kerstvakantie digitaal niet bereikbaar is. Indien u mails naar school of

naar een medewerker verstuurd krijgt u ook niet eerder dan 9 januari een antwoord. De digitale techniek is

ook voor ons in de vakantie niet beschikbaar.

Horloge kwijt

Fem is haar horloge kwijt. Hij ziet er uit zoals op de
foto maar die van Fem is roze. Wie heeft het
gevonden? Graag brengen naar groep 4.

mailto:mirjamlabohm@sintbavoschool.nl


School in beeld

Onze school beschikt over een Facebook- en een Instagramaccount. Via onderstaande QR-codes kunt u een
kijkje nemen in het dagelijks leven op de Sint Bavoschool. de codes hangen ook op diverse plekken in de
school.


