
 

 Kerstpakketten  
 
De afgelopen weken zijn er heel wat etenswaren en leuke 
dingen binnen gekomen voor in de kerstpakketten.  
Waaronder sfeer kaarsjes, gebruiksartikelen en veel leuke 
dingen voor kinderen waardoor wij de pakketten ook echt 
voor ieder gezin bijzonder hebben kunnen maken. In 
totaal hebben we opnieuw weer 38 pakketten kunnen 
samenstellen. Wij willen iedereen via deze weg van harte 
bedanken voor ieders bijdrage!  
Aanstaande maandag zullen de pakketten worden 
opgehaald door de parochie en worden verdeeld onder de 
gezinnen. 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen! 
 
Team kindercentrum Dribbel en Villa Bambi 
 

 
 

----- 
Wist u dat…… 

 we vanmorgen genoten hebben van een super 
gezellig kerstontbijt? 

 de lekkere  broodjes en hapjes er als zoete koek 
in gingen? 

 de workshops op donderdagmorgen en 
donderdagmiddag óók een groot succes waren? 

 er mooie kerstversieringen zijn gemaakt en leuke 
kerstactiviteiten hebben plaatsgevonden? 

 we terugkijken op een mooie kerstviering, met 
veel muziek, dans, gedichten en toneel? 

 wij vele ouders hartelijk willen bedanken voor 
hun hulp bij het omtoveren van de school in 
kerststijl, het mee organiseren van het kerstfeest 
en voor alle extra handen in de klassen? 

 Frans Siebers, vader van Loes (groep 7) de twee 
prachtige kerststerren heeft gesmeed, die op de 
voorgevel van onze school schitteren? 

 wij hem hiervoor hartelijk willen bedanken? 

 wij altijd erg blij worden van dit soort 
initiatieven? 

Schilderij van Marian Bax als dank 
 
Vandaag hebben de kinderen van de Kinderraad een heel 
mooi schilderij van Marian Bax in ontvangst genomen. De 
stichting AED heeft dit schilderij aan de school geschonken 
als dank voor de bijdrage van de sponsorloop. Het schilderij 
heeft de toepasselijke naam ‘Ter Harte’. Het zal een mooie 
plek krijgen op de muur bij de keuken. Zo kunnen de 
kinderen telkens als ze naar de gymzaal gaan, het schilderij 
bewonderen….en weten dat bewegen goed is voor je hart. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belangrijke data 
 
05 januari eerste schooldag 2015  
05 januari periodieke hoofdluiscontrole 
16 januari Tierelier Info 
23 januari vrije vrijdag voor groep 1 t/m 3  
29 januari studiedag team, alle kinderen vrij 

 
Het team van De Grote Lier 
wenst alle kinderen 
en ouders een goede 
kerstvakantie toe,  
fijne feestdagen en een goed 
begin van 2015! 

 

19 december  2014 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.diezerpoorter.nl/page/69/&ei=DNmTVP20B8TmapbzgtgL&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNHX7u_R8myvofBoqv5eEBYiE3lVxA&ust=1419061814786766

