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Belangrijke data 
19 dec Kerstviering 
 Kerstdiner 18.00-19.00 
20 dec Kinderen vanaf 12 uur  
 Start kerstvakantie 
7 jan Weer naar school  
 
Inhoud 
Kerst 
Meester Orlando 
Logopedie 
Schoolfruit 
VSD 
VakantiepasClub 
 
Kerst 
Op woensdag 19 december vieren wij het 
Kerstfeest op school. 
‘s Avonds verwachten we de kinderen om 
17.45 uur in de klas. Van 18.00-19.00 uur 
hebben zij kerstdiner.  
U bent dan van harte welkom in de gymzaal 
voor een hapje en een drankje.  
Om 19.00 uur komt iedereen naar buiten en 
sluiten wij het jaar af met mooie liedjes. 
 

 
 
Meester Orlando 
Een aantal ouders had het idee om met de 
hele school iets voor meester Orlando te 
maken.  
Tijdens de kerstviering ligt er een boekje klaar 
in de gymzaal, waarin u iets voor hem kunt 
opschrijven met daarbij een spaarpot voor een 
vrijwillige bijdrage.  
  
Logopedie 
Zoals eerder aangegeven zal Jose Nijboer 
stoppen op school. Gelukkig hebben wij een 
nieuwe logopedist gevonden, Stephanie 

d’Heans. Zij zal zich later nog uitgebreider in 
het Carolusjournaal aan u voorstellen. 
 
Schoolfruit 
Volgende week hebben we: 
 

 

VSD 
Vanaf januari starten er weer nieuwe 
naschoolse activiteiten. 
De inschrijving verloopt via Social Schools.  
Onderstaande cursussen staan al vast 
Groep 6/7/8 honkbal  maandag 
Groep 7 klimmen vrijdag 
Groep 5/6 techniek dinsdag 
Cursus 2 gitaar  woensdag  
Groep 3/4 turnen  donderdag 
 
 
VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag 
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans 
op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen 
sneeuw en ijs nodig voor een leuke 
kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt 
weer met een gevarieerd pakket activiteiten 
met speciale Vakantiepas korting voor de 
leden. 
Het Huygenspark wordt drie dagen lang 
omgetoverd in de bijzondere wereld van 
Carnivale, een spectaculaire mix van attracties 
en acts uit de tijd dat circus en kermis nog één 
waren. Met onder meer een vlooiencircus, 
vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en 
kop van Jut en warme hapjes. 
Bij het Haags Historisch Museum kunnen 
kinderen in de leer bij een restaurateur en bij 
het Kinderboekenmuseum kunnen ze 
ontdekken wat juffen en meesters doen in de 
vakantie. Verder hebben we een aantal 
creatieve workshops en oliebollen van 
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Vermolen in de aanbieding. Alle activiteiten 
zien? Kijk dan op vakantiepas.nl.  
Is uw kind nog geen lid van de 
VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via 
vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van 
de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen 
twee weken vóór elke schoolvakantie een e-
mail met  kortingsbonnen en een link naar de 
activiteiten. 
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