
Na enkele jaren was het eindelijk weer mogelijk een
kerstactiviteit samen met ouders te organiseren.
Benieuwd naar onze kerstmarkt? U leest er vanaf
pagina 8 meer over.

Omdat we al zo'n drukke gezamenlijke kerstmarkt op
donderdag achter de rug hadden, vierden we dit
schooljaar de kerstviering zelf in de eigen klas.

De kleutergroepen organiseerden een kerstbrunch vol
heerlijke hapjes. Wat hebben de kinderen gesmuld. 

In groep 5 en 6 werden er quizzen gehouden en lekkere
cakes gebakken en versierd. Mooie en smakelijke
creaties kwamen tevoorschijn.

Groep 7 en 8 ontbeten samen en toverden de klassen
daarna om tot een heuse bioscoop met kerstfilms.

Elke klas vierde het kerstfeest anders, maar één ding
was in alle klassen hetzelfde: overal zagen en voelden
wij de gezelligheid die zo typerend is voor de kersttijd.

Op pagina 7 vindt u een foto-impressie van deze dag.

KERSTVIERING KALENDER JANUARI

MERRY CHRISTMAS
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Beste ouders/verzorgers van basisschool de Diabolo,

 
We gaan met de hele school statiegeldflessen verzamelen.   

Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Dit doen we voor het kamp van groep
8. Er komt een grote bak in de hal te staan waar de statiegeldflessen groot
en klein, vanaf vandaag t/m de meivakantie, in kunnen. Tussen 08:30 en

15:30 kunnen de statiegeldflessen ingeleverd worden. 
 

Groetjes, van Daylana en Twan
 

 
De statiegeldflessen moeten

wel in goede staat zijn ze
mogen vies zijn maar de code

moet zichtbaar zijn.  
 

Er moet statiegeld op zitten
dus controleer de fles goed. 

 
Het maakt niet uit van waar de

fles komt. 

voorwaardes

Bedankt namens
heel groep 8!



Op zaterdag 10 december werd de kerstman
feestelijk welkom geheten in Kerkrade. En wel

door 'onze' kinderraadlid Joep en
kinderburgemeester Madée. 

De kinderen van de bovenbouw hebben in de
week voor de kerstvakantie in de klassen
nieuwsartikelen gelezen over vuurwerk.

Behalve voor het verbod op knalvuurwerk, was
er ook aandacht voor veilig vuurwerk afsteken.

 
We wensen eenieder een gezellige, maar

zeker ook veilige jaarwisseling!

Wij zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers die
ons kunnen helpen bij het brigadieren en

overblijven.
 

Bent of kent u iemand? Laat het ons weten.
We zijn eenieder die kan helpen ontzettend

dankbaar!

Binnenkort kunnen de kinderen ook 'op de kop'
buitenspelen. Op het grote plein is namelijk
een duikelrek geplaatst. We moeten alleen
nog even wachten tot de tegels eromheen

geplaatst kunnen worden.
 

Een nieuw speeltoestel op het plein was één
van de wensen van de leerlingenraad.

KORT NIEUWS
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Een jaar vol leuke dingen

Mooie herinneringen
 

2022 ging voorbij met een vaart
De kerstmarkt was de kers op de taart

 

De laatste dagen waren we moe
De kinderen aan vakantie toe

 

Graag zien we ons weer in het nieuwe jaar
Op 9 januari staan we klaar

 

Maar eerst genieten van twee weken vrij
Met de nodige feestjes erbij

 

Voor onze kinderen én de grote  mensen...
 

 

De allerbeste 

wensen!
 

 



Groep 6 heeft dinsdag 20 december een bezoek
gebracht aan Roda JC. Dit was in het kader van
de schooltour van Roda JC. De kinderen hebben
een escape room door het stadion gehad, een
Roda JC quiz en daarna een bezoek gebracht
aan Jumpsquare!

Donderdag kwam Roda JC een pauze spel
spelen! Een korte voetbal clinic gegeven door
Ard van Peppen, ex Roda speler. 

RODA JC
SCHOLENTOUR



KERSTGROET LEERLINGENRAAD
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Wat was het een feest om jullie allemaal weer te mogen ontmoeten in een gezamenlijke
kerstactiviteit. Dit jaar heeft de kerstwerkgroep in samenwerking met de ouderraad een geweldige

kerstmarkt neergezet.
 

Er was lekkers! Oliebollen, snoepzakjes, warme chocomel... Er waren optredens. Bedankt Pien en
CantaYoung! Er waren spelletjes, fotoprops, een loterij, glittertattoos... en er was vooral ontzettend
veel leuks te koop. Wat hadden de kinderen mooie werkjes geknutseld! 3D kerstbomen, gekleide
kersthangers, prachtige kerstkaarten, sneeuwpoppen van een sok en nog veel meer. De kinderen

waren trots en de ouders waren gul met hun vrije gaven!
 

Wat fijn om op deze manier een mooie bijdrage aan de ouderraad en aan het schoolkamp van
groep 8 te kunnen besteden. Bedankt aan alle aanwezigen en duizendmaal dank aan de

vrijwilligers van de ouderraad!
 

Kijkt u vooral ook naar de foto's op de volgende pagina's.



Van leerkracht naar oliebollen

verkoper...

Canta Young en de trotse ouders

Rendieren van groep 4

Allemaal moois voor de

kerstboom



De ouderraad was er klaar voor!

Kraampje van
groep 1 en 2

Deze twee worden later rijk; zulke

goede verkopers zijn het!

Blikgooien in de speelzaal

Jammie!


