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Belangrijke data:
18-12 Kerstconcert door de groepen 5,6,7 en 8. De aanvangstijden staan in de nieuwsbrief.
20-12 Kerstdiner voor alle groepen. Vanaf 17.15 uur is de inloop en 17.30 starten wij.
21-12 Voorstelling van alle groepen voor de ouders. De tijden staan in de nieuwsbrief.
22-12 De school sluit om 12.15 uur.
08-01 We gaan weer beginnen. De deur open is om 8.20 uur open.
10-01 Koffieochtend georganiseerd door de OR en MR. Om 8.30 uur staat de koffie klaar.

Nieuws uit de school
● Een dringend verzoek aan de ouders om vooral het tevredenheidsonderzoek digitaal
in te vullen.
● Dit jaar doen wij weer mee aan de inzamelingsactie van het Leefkringhuis. Vanaf 11
december zamelen wij voedsel in voor de Voedselbank. Wat kunt u meenemen:
* pasta, rijst, couscous, aardappelpuree.
* pastasauzen, soep.
* ontbijtgranen, broodbeleg (jam pindakaas).
* pannenkoek mix.
* vlees en vis in blik.
* groente en fruit in blik.
* zonnebloem- of olijfolie.
* houdbare melk.

* gluten en lactose vrije producten
● Op 18 december presenteert het leerorkest zich aan u. De groepen 5 t/m 8 zullen een
kort kerst/december concertje spelen van ca. 15 minuten. We zijn benieuwd naar de
uitvoering met zoveel kinderen, die een nieuw instrument hebben gekozen. Dit zijn
de concerttijden:
9:30 uur groep 5.
10:30 uur groep 6.
11:30 uur groep 7.
13:00 uur groep 8.
● De leerlingenraad is afgelopen maandag bij elkaar geweest. Zij hebben vergaderd
over de komende week. Op alle dagen is er iets te doen behalve op de dinsdag.
Maandag is er een concert van het leerorkest, dinsdag is er niets, woensdag gaan alle
leerlingen ‘s avonds op school eten, donderdag is er een voorstelling voor de ouders
in de gymzaal en vrijdag is het koekjesdag. Het voorstel van de leerlingenraad is dan
ook om dinsdag, voor iedereen die het leuk vindt, een foute kersttruien dag te
houden. Heb je een foute kersttrui trek deze dan vooral op dinsdag aan. Heb je geen
kersttrui maar wil je wel meedoen dan is er bij elke leerkracht een kerstafbeelding te
krijgen die je kunt beplakken of inkleuren en dan kun je deze op je trui spelden. Heb
je geen zin om mee te doen dan is dat natuurlijk ook goed. We hopen dat het
gewoon een gezellige dag wordt met elkaar.
● Op woensdag 20 december is het kerstdiner voor alle groepen. Deze week hangen er
bij alle groepen lijsten waarop u kunt invullen wat uw kind meeneemt. Om 17.15 uur
is de deur open en om 17.30 uur start het diner. Om 18.30 uur kunt u uw kind weer
ophalen. Voor ouders die willen blijven wachten hebben wij buiten vuurkorven,
glühwein, warme chocolademelk en thee. U begrijpt dat wij daar een vergoeding
voor vragen dus vergeet uw portemonnee niet mee te nemen.
● Op donderdag 21 december kunt u naar een kerstuitvoering van de verschillende
klassen komen kijken. De groepen 1 en 2 beginnen om 9.00 uur
De groepen 3 en 4 beginnen 10.00 uur
De groepen 5a, 5b en 6 beginnen om 11.00 uur
De groepen 6/7, 7 en 8 beginnen om 12.00 uur. We hopen
dat u allemaal in de gelegenheid bent om te komen kijken.
● Heeft u al een setje kaarten gekocht? U steunt een goed doel. Hierover is meer te
lezen verderop in de nieuwsbrief. Volgende week nog de hele week te koop.
● Het is bijna kerstvakantie en de bakken met gevonden voorwerpen puilen uit. Wilt u
deze week even kijken of er iets inzit van uw zoon of dochter? Vrijdag gooien wij alle
spullen die over zijn gebleven in de bak van het Rode Kruis zodat wij na de vakantie
weer met lege bakken gaan beginnen.
● Ik wens u een fijn weekend en tot maandag!

Zelfgemaakte kaarten!

U heeft het vast al gehoord van uw zoon of dochter en op de posters in de school gelezen.
Wij hebben kaarten gemaakt. Niet zomaar kaarten maar verjaardags- of
beterschapskaarten. Alle leerlingen hebben verschrikkelijk hun best gedaan en het
resultaat mag er dan ook wezen. De kaarten zien er prachtig uit.
De kaarten worden verkocht op school. U krijgt van de leerkracht van uw zoon of dochter
te horen op welk tijdstip u de kaarten kan komen bewonderen en kunt kopen.
Een setje van 6 dubbele kaarten kost 6,00 euro.
Wat gaan we met de opbrengst van de kaarten doen?
Regelmatig zijn er opvoeringen van naschoolse activiteiten, concertjes van het leerorkest,
afsluiting van een thema, kerstoptreden, ouderavonden enz. en dan hebben wij altijd
problemen met de zitplaatsen. Scholen krijgen geld voor leermiddelen maar niet voor
extra stoelen. Soms halen wij de stoelen uit de klassen en soms huren wij de stoelen. U
begrijpt dat wij daar graag verandering in willen brengen.
Kom volgende week naar school en koop de kaarten van uw zoon, dochter, kleinkind, neef
of nichtje. Hoe meer kaarten wij verkopen hoe meer stoelen wij kunnen aanschaffen.
Wij kiezen er niet voor om de kinderen langs de deuren te laten gaan om de kaarten te
verkopen, dus kom op school en koop de kaarten. Ze zijn echt zijn de moeite waard!

IEDEREEN IS WELKOM bij de kraan op zaterdag 16 december van 16.00 –
19.00 uur
Muziek en spelPaard
Het winterwonderbandje zal ons weer verblijden met hun aanwezigheid vanaf 16.30 uur en
ook het kerstkoortje van de Twiskeschool is er gelukkig weer bij voor de Kerstcarols.
Daarnaast geeft buurtgenoot en theatermaker Jaap Vriend een kleine impressie van zijn
theatershow over Amsterdam. Tussendoor komt onze DJ Ramon weer over van 'De Werf'
(stichting Cordaan) met wat old time christmasfavo's.
Lichtjes
We kunnen ons warmen bij het vuur en we hebben waxinelichtjes. Neem allemaal een
glazen potje mee waar we die in kunnen branden.
Voor de innerlijke warmte
Voor de verwarming van binnenuit maken we Glühwein en snert. Neem zelf ook lekkere
hapjes en drankjes mee!
Warmte voor buurtgenoten – Help Fons na woonbootbrand
In de Bongerd op de Moestuinlaan is op maandag 27 november de woonboot van Fons
Kuppers helemaal uitgebrand. Fons en zijn vijf kinderen zijn alles kwijtgeraakt.
Buurtbewoners kwamen onmiddellijk in actie en er zijn ontzettend veel spullen ingezameld,
maar er is nog altijd hulp nodig. Omdat Fons onverzekerd was, is er ook geld nodig voor alles
wat er nu moet gebeuren, zoals het slopen, het verwijderen van de uitgebrande boot,
nieuwe vergunning aanvragen etc.
Het Paard van Noord wil graag aansluiten bij het buurtinitiatief ”Help Fons na
woonbootbrand“ en op de Kerstborrel geld inzamelen.
We vragen voor de snert en Glühwein een kleine vergoeding en er zal een collectebus
aanwezig zijn.
Als je geld wilt bijdragen, vergeet het dan niet mee te nemen naar de kerstkraan ;-) Geld kan
ook overgemaakt worden op NL 07 ABNA 0800 0564 34 tnv A. Kuppers.
We zien je graag bij het Paard van Noord!
(hoek Kaneelappelsstraat/Bongerdkade)
IEDEREEN IS WELKOM
Dus zegt het voort, op alle Facebook-pagina's uit de omgeving en op alle buurt/straat-appgroepjes
Groeten van de Feestkraan

In de maand december bakken wij een taart voor
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Seppe Ammeraal (2013)
Elina Boersma (2012)
Viggo Muller (2013)
Maiwand Taniwal (2010)
Siem Leloup (2013)
Joël van den Berg (2011)
Djavan de Deus (2008)
Sahday Williams (2009)
Sara Adi (2011)
Lucy Bussink (2011)
Aliza James (2011)
Jimi Linde (2012)
Ikra Sari (2013)
Rhady Wooter (2009)
Pella Baas (2012)
Marwa Ibrahimi (2010)
Lucas Milosevic (2013)
Amira Mouali (2012)
Marciano Boers (2007)
Zekeriya Daldal (2010)
Nada Boushaba (2006)
Noa Knaack (2007)
Hiba Marrhadi (2009)
Louisa Wilkes (2011)
Jesse Hermans (2006)
Khadija El Mouhidi (2012)
Jamal Bouhajra (2010)
Valiant Kuppers (2006)
Nadia Savannah Feberwee (2009)
Aiden Roggeveen (2010)
Safouan Acheffay (2006)
Cady Au-Yeung (2009)
Mohammed Kasmi (2006)
Missrine Abdulmadjid (2007)
Tin-Chi To (2007)
Erdem Yetkin (2012)
Janis Hathout (2011)

1-2D Ahu
1-2E Nadia
1-2B Anouk S./Nina
3B Anouk vdK.
1-2B Anouk S./Nina
3B Anouk vdK.
5A Wouter/René
5A Wouter/René
3C Mirjam/Merel
3B Anouk vdK.
3C Mirjam/Merel
1-2E Nadia
1-2C Erwin
4B Kim/Marieke
1-2E Nadia
3C Mirjam/Merel
1-2E Nadia
1-2E Nadia
6A Hurvy
3C Mirjam/Merel
8A Paulina/Elsemartha
6B-7B Daisy/Alten
5A Wouter/René
3B Anouk vdK.
8B Elsemartha/Alten
1-2C Erwin
3B Anouk vdK.
6A Hurvy
5A Wouter/René
3A Mandy
7A Trudy
5A Wouter/René
7A Trudy
6A Hurvy
6A Hurvy
1-2E Nadia
3C Mirjam/Merel

