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Agenda




13 januari
17 januari




20 december 2019

Pleintjes activiteit
Studiedag (leerlingen vrij)

Pleintjes
activiteit

Vanuit het SMWO zal vanaf maandag 13 januari tot aan de voorjaarsvakantie een
pleintjesactiviteit georganiseerd gaan worden. Dit zal plaats vinden op de
maandagmiddagen van 15.00 uur tot 16.15 uur. De deelname aan deze activiteit
is gratis.
In de eerste week na de vakantie hoort u hier meer over.

Kerst

We hebben met zijn allen weer mooie kerstmomenten kunnen vieren.
Het is een fijn gevoel om dit samen mogelijk te maken voor de kinderen.
Wij willen iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd dan ook hartelijk
bedanken voor de inzet.

Kerstdiner

Wat zagen al die jongens en meisjes er prachtig uit voor het kerstdiner. En wat
een heerlijke gerechtjes hebben we voorbij zien komen.
Er is door iedereen heerlijk gesmuld van al het lekkers. Met zijn allen hebben we
een prachtige avond achter de rug. Heel fijn om dit met de kinderen te doen.

Lichtjes
tocht

Na het kerstdiner hebben alle kinderen met hun lampion een kleine wandeling
door Brouwershaven gemaakt. Op de markt zijn er mooie kerstliedjes gezongen,
waarna we in de optocht naar de school zijn gegaan.
Daar stond de warme chocolademelk en de glühwein (voor de ouders) klaar. In
een hele prettige sfeer hebben we getoost op de kerstdagen en het nieuwe jaar.
SPAR Brouwershaven bedankt voor de chocolademelk, glühwein en de mooie
lampionnen.

Schaatsen

Afgelopen woensdag zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 naar de schaatsbaan in
Zierikzee geweest. Wat een plezier hebben ze daar gehad.

Ouders bedankt voor het rijden naar Zierikzee.

Het hele team wenst u en de kinderen hele
fijne kerstdagen, een mooie afsluiting van het
jaar en een goed begin van 2020.

De PZC van vrijdag 20-12-2019

Brouwse kinders met hun lampion. © Marieke Mandemaker

Een lint van lichtjes door Brouwershaven
BROUWERSHAVEN - Het is slechts een kleine moeite, maar voor een stadje als Brouwershaven een groot
gebaar. Na het traditionele kerstdiner zijn de leerlingen van basisschool De Schoener donderdagavond nog
even met hun lichtjes in een parade naar de Markt gegaan.
Wendy Wagenmakers 19-12-19, 23:18

Daar hebben ze liedjes gezongen met elkaar en met bewoners en andere belangstellenden. Iedereen mocht
aansluiten in het lint van lichtjes. De Schoener verzint zo elk jaar iets anders om samen met de kinderen en inwoners
van Brouwershaven kerst te vieren.
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