december 2015
Belangrijke data:
17 december
18 december
4 januari 2016

Kerstdiner
Laatste schooldag voor de kerstvakantie
Eerste schooldag in het jaar 2016

( kijk op www.sterrensteen.nl voor o.a. de jaarkalender, vakanties, agenda en het laatste nieuws )

Sinterklaas op de Sterrensteen
Op vrijdag 4 december werd onze school bezocht door Sinterklaas. Hij kwam in het gezelschap van 4
Pieten en…..2 stoer uitziende mannen die hem begeleidden en de rest van de dag hebben vergezeld.
De jongste kinderen zijn allemaal bij Sint op bezoek geweest in het ‘feestlokaal’; de leerlingen van de
oudere groepen hebben het pakjesfeest met cadeautjes, surprises en gedichten voor elkaar gevierd.
Voor foto’s kunt u kijken bij www.sterrensteen.nl bij ‘foto’s’.

Kerst
December is een drukke maand…amper was Sint uitgezwaaid of het kerstfeest stond alweer voor de
deur. Dankzij de hulpouders en ouderraad werden de gebouwen in kerstsfeer gebracht.
’s Ochtend was er ‘podium’ op beide locaties: leerlingen van alle groepen startten de dag met een
presentatie. Op woensdag was de kerstmarkt

en donderdagavond het kerstdiner. En dan…kan vrijdag de vakantie beginnen!
Fijne kerstvakantie en tot 4 januari 2016!

BIBLIOTHEEK GESLOTEN TIJDENS FEESTDAGEN
Locatie Vinkhuizen: Siersteenlaan 480/6
do 24 december vanaf 17.00 uur t/m vr 1 januari 2016
(de inleverbus is gesloten van wo. 30 dec. t/m vr. 1 jan)
Locatie Hoogkerk: Jan Ensinglaan 29
do 24 december vanaf 17.00 uur t/m vr 1 januari 2016
Locatie Oude Boteringestraat
Do 24 december vanaf 17.00 uur t/m zat. 26 december
Do 31 december 2015 t/m vr 1 januari 2016

UITBREIDING OPENINGSTIJDEN:
Vanaf 4 januari is bibliotheek Vinkhuizen één uur langer open: van 13 – 18 uur.
Groepen (en boekenouders) kunnen dan ook onder schooltijd hun boeken ruilen.
GROTE BOEKVERKOOP IN DECEMBER
Om ruimte te maken zijn er in bibliotheek Vinkhuizen veel tweedehandsboekenboeken te koop voor
een klein prijsje:
actuele informatie over activiteiten en aangepaste openingstijden is te vinden op:
www.groningerforum.nl.

We wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2016

