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Op 19 december hebben we onze kerstviering op de
Schroederschool. Om 18.30 is er eerst een korte
viering op het plein. Daarna gaan de kinderen naar
de klassen voor het kerstdiner. Voor alle ouders van
de Schroederschool en het Vespucci College is er
tijdens het kerstdiner van de kinderen een borrel op
het speciale kerstterras naast onze hoofdingang. Om
19.30 mogen de ouders van Nijntje en de groepen
1/2 hun kinderen weer ophalen. Er zal dan een bel
klinken tijdens de borrel. Om 20.00 is het kersdiner
voor de groepen 3 t/m 8 en de ouderborrel
afgelopen.
Kinderen moeten dan bij hun klas opgehaald
worden. Woensdag 20 december is er inloop tot
8.30 uur.
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor het
kerstfeest
Gevonden voorwerpen
De afgelopen periode hebben we weer een
aardige collectie gevonden voorwerpen
opgebouwd. De komende week staat de kast met de
gevonden voorwerpen in de hal bij de hoofdingang,
zodat u kunt kijken of er iets van uw kind bij zit. In
de vakantie worden alle gevonden voorwerpen aan
het goede doel geschonken.

3 februari
5 februari

Pleinfeest
1e rapport groep 1/2

Jaarboek
De jaarboekcommissie heeft de
afgelopen periode heel veel leuke
foto’s gekregen van kinderen die met hun hobby of
sport bezig zijn. Geweldig dat er zo veel
enthousiasme is om het jaarboek te vullen met
mooie foto’s!
Voor het jaarboek zou het geweldig zijn als alle
kinderen die deel hebben genomen aan de KLM
marathon gezamenlijk op de foto gaan. Daarvoor
willen we vragen of alle deelnemers vrijdag 15
december met hun shirt en medaille naar school
komen voor een groepsfoto.
De komende periode is er een nieuwe fotoopdracht: Je favoriete plekjes op Curaçao
Mail voor 1 februari je foto’s naar
jaarboek@schroederschool.net

Auto-inbraken
Helaas brengt de maand december niet
alleen gezelligheid. Ook het aantal autoinbraken stijgt significant. Helaas is er ook
voor de school tijdens de Sinterklaasviering
een ruit ingetikt en een tas gestolen uit een auto.
Juist in deze tijd is het belangrijk om niets in de auto
te laten liggen om een hoop ellende en gedoe te
voorkomen.

Camerasysteem
Op het schoolplein hebben we sinds kort een
camerasysteem. Met name bij alarmmeldingen in de
avond en in het weekend is het prettig om eerst op
afstand te kunnen kijken of er ongewenste
personen aanwezig zijn rond de school voor we het
hek of de school binnengaan. Ook bij het hek en de
parkeerplaats zullen camera’s geïnstalleerd worden.
We hopen hiermee (auto)inbraken in de toekomst
zo veel mogelijk te voorkomen.

Actie schoenendoos

Actie Schoenendoos
Ook dit jaar doet de Schroederschool weer
mee aan Actie Schoenendoos. Kinderen op
Curacao die het goed hebben vullen een
schoenendoos via de schijf van vijf voor kinderen op
Curacao die het minder goed hebben. De actie
groeit langzaam uit tot een grote hulp- en
bewustwordingsactie!
Hoe werkt het?
1. Zoek een lege schoenendoos op. Versier de
doos en het deksel met vrolijk
cadeaupapier, stickers of verf. Maak er een
echte cadeaudoos van!
2. Bedenk of je een doos wilt maken voor een
jongen of een meisje en voor welke leeftijd:
2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar.
Schrijf dit duidelijk zichtbaar boven op de
versierde deksel van je schoenendoos!

3. Vul de doos met schoolspullen,
speelgoed en toiletartikelen. Het mogen
nieuwe spullen zijn, maar je kunt ook
iets van je eigen speelgoed weggeven.
Kijk goed of alle spullen schoon en heel
zijn. Doe het deksel op de doos en doe
er een stevig post-elastiek o.i.d. omheen
4. Neem de doos mee naar school. Je mag
hem onder de kerstboom zetten of
meenemen naar de klas
In de bijlage vindt u een uitgebreide
beschrijving van de actie.

