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Beste ouders,
We zijn weer lekker begonnen na de herfstvakantie. We merken dat de kinderen steeds
beter werkjes kunnen kiezen, de regels van de klas kunnen volgen en sprongen maken in
hun ontwikkeling.

Als team werken we alweer aan de voorbereidingen voor de winterfeesten. Tijdens de eerste
vergadering met onze nieuwe evenementenraad zijn er mooie plannen gemaakt die we in
deze brief toelichten.

Evenementenraad
Afgelopen dinsdag vond de allereerste vergadering plaats. De evenementenraad steunt veel
activiteiten letterlijk met raad en daad, en speelt een verbindende rol op het MKC. De
inbreng draagt bij aan de sfeer bij feesten, ouderavonden, buitenschoolse activiteiten en alle
extra’s op het MKC. Maandelijks komt de raad samen en worden de seizoensfeesten,
sportdagen en uitjes besproken en voorbereid. Namens de ouders zitten Rodney Lionarons
(vader Hugo) en Christina Wachay (moeder Nina en Filip) in de raad.

Tijdens de eerste vergadering is een planning gemaakt voor de aankomende winterfeesten.
De voorbereidingen vragen behoorlijk wat tijd, daarom hopen we bij een aantal activiteiten
op hulp van de ouders. Het MKC en de lokalen worden gezellig versierd en er is hulp bij het
opruimen nodig.
Rodney (rodney@rodneylionarons.com) en Christiana (christina_bechay@hotmail.com) weten
waar en wanneer er hulp nodig is dus meld je bij hen aan!

Wil je deelnemen aan de evenementenraad? Meld je aan via: info@mkcdeschatkaart.nl.

Sinterklaasviering
Bijna is het weer zover, op 12 november komt de Sint weer naar Nederland. Hierbij een
aantal belangrijke data op een rij:

● Vrijdag 11 november 8:30 uur wordt de entree/gang versierd Wil je hierbij helpen?
Graag aanmelden bij de evenementenraad.

● Dinsdag 29 november zetten de kinderen hun schoen op school (graag schoen
meegeven).

● Maandag 5 december vieren we Sinterklaas op school. De kinderen nemen deze dag
geen pauzehapje mee. Alle kinderen zijn om 13:00 uur uit van school.

● Maandag 5 december om 13:00 uur toveren we het MKC om in een winterlandschap.
Wil je hierbij helpen? Graag aanmelden bij de evenementenraad.
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Winterdiner
Vanaf 6 december starten we met het thema ‘winter’. We spreken met de kinderen over de
kortere dagen, sneeuw, ijs en alle winterfeesten.

Op woensdag 21 december zijn de kinderen om 13:00 vrij. Thuis kunnen de kinderen zich
mooi aankleden en iets lekkers maken voor het winterdiner. Om 17:00 uur verwachten we
alle kinderen weer op school om in de klas te genieten van lekkere hapjes en de magie van
‘s avonds bij elkaar zijn. Het winterdiner duurt een uur.

Wanneer de kinderen lekker aan het eten zijn wil de evenementenraad graag een
winterborrel organiseren voor de ouders. Hier horen jullie meer over van de
evenementenraad.

Belangrijke data op een rij:
● woensdag 21 december alle kinderen om 13:00 uur uit
● Woensdag 21 december winterdiner (17:00 tot 18:00 uur)

Als jullie thuis nog ballen, lichtjes, etc. over hebben waarmee het MKC nog mooier kunnen
versieren, dan zijn we daar heel blij mee. We kijken erg uit naar deze gezellige periode!

Met vriendelijke groet,

Team MKC De Schatkaart


