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Goede doelen actie door groep 5 en 6!  
Het huidige thema van Topondernemers (onze methode voor wereldoriëntatie) gaat over Derde 
Wereld. In de groepen hebben de kinderen gewerkt aan verschillende opdrachten die bij dit thema 
horen. De laatste opdracht is een hulpactie opzetten voor een goed doel, dat zich inzet in een 
ontwikkelingsland.  
 
We hebben hiervoor het goede doel ‘Happy Watoto’ gekozen. Happy Watoto helpt weeskinderen of 
kinderen uit probleemgezinnen in Tanzania. Zij zorgen voor een veilig en zorgzaam onderkomen en 
regelen onderwijs voor deze kinderen. Ook worden ze op latere leeftijd begeleidt in het zoeken van 
een baan of het opzetten van een eigen bedrijfje.  
 
Om geld op te halen voor dit goede doel organiseren de kinderen een fancy-fair in de school. Dit zal 
plaatsvinden op dinsdag 18 december van 14:00-15:00 uur. Tijdens deze fair kunnen er spullen 
gekocht worden bij kinderen, maar kunnen er ook andere activiteiten gedaan worden. 
Het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk kinderen en ouders of andere familieleden/vrienden langs 
kunnen komen en iets komen doen of kopen! Wilt u wel denken aan kleingeld, zodat de kinderen zo 
min mogelijk hoeven te wisselen? Alvast bedankt en tot 18 december! 
 

  
 
 
Kerstviering 
Het kerstfeest vieren we op donderdag 20 december. We starten om 17.30 uur met een kerstdiner 
en tussen 18.30 uur en 19.00 uur lopen we een lampionnenoptocht. Uitgebreide informatie hierover 
via de mail.  
 
Alle ouders die hebben meegeholpen met de prachtige Sint- en Kerstversieringen in school . . .  
BEDANKT! De school ziet er prachtig uit. 

 



 
 

Schaatsen groep 3 en 4 
Op vrijdag 21 december gaan de kinderen van groep 3 en 4 schaatsen. Info volgt vanuit de 
groepsleerkrachten van groep 3 en 4 per mail. 

 

 
 
 
 

Voor in de agenda:                       

18 december Fancy Fair Van 14.00 tot 15.00 uur door de kinderen van groep 5 en 6 voor 
het goede doel ‘Happy Watoto’ / in de KW-school. 

20 december Kerstviering We starten om 17.30 uur met een kerstdiner en tussen 18.30 uur 
en 19.00 uur lopen we een lampionnenoptocht. 

21 december t/m maandag 7 januari 
2019 Kerstvakantie 

De school is op vrijdag 21 december om 12.00 uur uit. De 
maandag na de Kerstvakantie hebben de kinderen ook nog vrij 
i.v.m. een studiedag van het team. 

7 januari 2019 Studiedag De kinderen hebben deze dag vrij. 

8 januari 2019 Start school Op dinsdag 8 januari gaat de school weer van start. 

9 januari 2019  Luizencontrole 

18 januari 2019 Schaatsen groep 5 t/m 8 Nadere informatie volgt nog. 

 



 
 
 


