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Geachte ouders,
Deze nieuwsbrief gaat –bijna- helemaal over het

Kerstfeest van de Dr. Wumkesskoalle
Woensdag 16 december 2015,
19.00 uur in ‘de Oerdracht’
te Joure.
Door middel van deze brief willen wij, de kinderen en de leerkrachten van de
Wumkesskoalle, u van harte uitnodigen om onze kerstviering te komen bijwonen.
Het feest heeft vooral een muzikaal karakter want we gaan een musical opvoeren genaamd:

‘De keizer wil een kerstverhaal’.
Tijdens de viering kunnen de ouders het programma via de beamer volgen. Daar wordt ook de
tekst van de liedjes op geprojecteerd.
We houden ook een collecte. Dit jaar willen we de opbrengst van de collecte schenken aan de
stichting ‘vluchtelingenwerk Joure’.

Om alvast een beetje een indruk te krijgen van het verhaal van de musical onderstaand een
indruk:

Kijk dit is……….
Kijk dit is onze keizer,
een nors en nukkig man.
Als ie z’n zin niet krijgt dan wordt ie driftig.
Als iets hem tegenzit dan wordt ie giftig.
En schelden dat ie kan.
Hij wil de raarste dingen,
en op de raarste tijd.
Dus in de zomer wil ie meestal schaatsen.
En Sinterklaasavond wil ie verplaatsen,
naar ergens vroeg in mei.
En strakjes wil ie kerstmis,
als niemand het verwacht.
We aten vorig jaar begin september,
kalkoen en kerstkransjes met stukjes gember.
En zongen stille nacht.
We hebben dus de kerstboom,
al klaarstaan in de kast.
Zodat als hij ineens begint te tieren.
Wij in een tel de zaal kunnen versieren,
spontaan en enthousiast.

Belangrijke data:
Vrijdag 18 december:

Excursie naar Ijshockey-wedstrijd.

Onze bovenbouw-kinderen zijn door Kevin Nijland (speler van Unis Flyer) uitgenodigd om
een wedstrijd van de Unis Flyers uit Heerenveen te komen bijwonen. Dat is natuurlijk een
prima plan, dat gaan we doen! De kinderen konden zich opgeven, 43 kinderen hebben dat ook
gedaan. Daarnaast hebben verschillende vaders en moeders zich opgegeven om te rijden en
een groepje kinderen te begeleiden. Dit alles geheel spontaan. We kregen het er warm van.
Momenteel is het management van de school druk bezig om deze excursie te organiseren.
Daar gaan we echt wat van maken!
De deelnemers worden op de hoogte gehouden van de voortgang!!

Dit is een foto van kevin. Hij is razendsnel op de schaats en deelt
doorgaans rake klappen uit. Hij staat in de spits vanwege zijn scorend vermogen. Wij zijn heel
benieuwd.

Woensdag 6 januari:

Schoonmaakavond .

Een schone school is in ieders belang. Wij verwachten van alle ouders dat ze hier een steentje
aan bijdragen. Het rooster is u begin dit schooljaar toegestuurd. Op school hangt trouwens
ook een rooster. Als u verhinderd bent, wilt u dan zelf voor vervanging zorgen?

Kerstvakantie:
De kerstvakantie begint op vrijdag 18 december om 14. 15 uur. We verwachten alle kinderen
en leerkrachten in blakende gezondheid en volledig uitgerust terug op maandag 4 januari
2016. Volgend jaar dus.

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ons opnemen.
Volgende nieuwsbrief: Donderdag 7 januari.

Wij wensen alle kinderen en ouders van onze school prettige kerstdagen en een heel goed
nieuwjaar.

Vriendelijke groeten, namens het Wumkesteam,
Jan F. de Boer.

