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Op ‘Lekker Anders Dag’ is samen naar school gaan éxtra leuk.
Ook onze school nodigt vanaf het begin van dit jaar iedereen uit
om af en toe mee te doen aan ‘Lekker Anders Dag’. Een nieuw
initiatief van de samenwerkende basisscholen in de Gemeente
Cuijk, dat ons allemaal uitdaagt om soms wat bewuster te
kiezen: hoe gaan wij vandaag naar school en hoe maken we die
tocht dan nét even anders?
Je eigen draai:
Ook al is het thuis en rond school ’s ochtends vaak een heel
gedoe: met je kind naar school gaan – het blijft bijzonder. Zeker
als je het samen af en toe extra leuk en spannend maakt,
onderweg. Die gezonde afwisseling, maar dan wel op dagen dat
het jou als ouder ook prima uitkomt. Want je spreekt gewoon
zelf af, samen met je kind(eren), hoe en wanneer de tocht naar
school voor jullie net anders wordt… Zeg het maar: wat maakt
die dag juist jullie Lekker Anders Dag?
Ga je te voet, zoals altijd, maar mogen ze deze keer op de
regenlaarsjes? Of: moet je echt met de auto, maar parkeer je nu
iets verder weg? Om dan lekker dat laatste stukje te lopen en
onderweg wat leuke speurspelletjes te doen.
Zo geef je er al gauw je eigen draai aan. En blijft wegbrengen
bijzonder, het hele jaar door. Met net dat beetje extra tijd en
aandacht voor elkaar. Dat is niet alleen leuk voor onze kinderen,
het is goed nieuws voor iedereen die graag naar onze school
komt. Want op Lekker Anders Dag gun je jezelf en de mensen
om je heen net dat beetje meer ruimte en minder drukte.
Doos vol inspiratie
Ook op school gaan we daarom in de loop van het jaar af en toe
zo’n Lekker Anders Dag organiseren, met iedereen die mee wil
doen. Dan maken we er samen letterlijk en figuurlijk een feestje
van dat we die dag eens anders naar school komen. En natuurlijk
bepaalt iedereen zelf hoe dat eruit ziet…
In januari maken de kinderen uit de groepen 1 – 5 alvast kennis
met het fenomeen Lekker Anders Dag, via een korte presentatie.
Daarna kunnen alle ouders die interesse hebben om ook mee te
doen, zich opgeven via een aanmeldformulier of op
www.lekkerandersdag.nl.
Daar vind je straks ook volop inspiratie en eerste ideeën. Net als
trouwens in de speciale ‘Lekker Anders Dag-doos’, gratis voor
iedereen zich aanmeldt. En vol materialen om die tocht naar
school op jullie Lekker Anders Dag extra spannend te maken.

Groep 1-2-3
Kerstmis
Dinsdagavond kwamen we naar school om samen te genieten
van een overheerlijk kerstdiner. Heel bijzonder om ‘s avonds
naar school te gaan. Dank je wel ouders voor de prachtige,
lekkere hapjes. Tijdens de viering straalden de kinderen als
sterren en engeltjes. Daarna samen naar buiten om wat warms
te drinken.
Woensdag hebben we vele opa’s en oma’s mogen begroeten. Ze
kwamen uit heel het land. Van Groningen tot Limburg. Ook zij
genoten van alle kinderen van de Lindekring. Het gaf ons een
heel warm gevoel.
Terugblik
We hebben al veel beleefd en geleerd in de onderbouw. Fijn dat
de jongste kinderen ook al een plekje hebben gevonden binnen
onze stamgroep. Complimenten aan onze groep. Samen zorgen
we voor nieuwe kinderen want samen staan we sterk.
Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie. Na de
kerstvakantie verwelkomen we Aron in onze groep.
Thema techniek
Na de kerstvakantie gaan we werken vanuit het thema “de
fiets”. Welke soorten fietsen zijn er, onderdelen van de fiets,
geschiedenis....en nog veel meer.

Kerstactie.
De opbrengst van de kerstactie is euro 223,63.
Heel hartelijk dank.

Oliebollen
Op 31 december worden er vanuit de Agaat weer overheerlijke
oliebollen en appelbeigenets verkocht. In de bijlage vindt u het
bestelformulier. De opbrengst komt ten goede aan de Agaat,
ons prachtige gebouw waar we met hele dorp samenkomen,
sporten en vieren. Bij voorbaat dank voor uw bestelling.

