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Kerstviering in de kerk 
Vanavond om 18.30 uur voeren de leerlingen van de St. Michaëlschool, in de Nieuwe Kerk aan de 
Nw. Boteringestraat, de kerstmusical “Volg die ster op”. De kerk gaat om 18.00 open. Rond 20.00 uur 
is de voorstelling afgelopen. 
 
Schaatsen op de Grote Markt 
Op donderdag 18 december kan de st. Michaëlschool weer gebruik maken van de schaatsbaan op de 
Grote Markt. De groepen 3 t/m 8 zullen hier dankbaar gebruik van maken. Op de volgende tijden kunt 
u ons vinden: 
 
09.00 – 10.00 groep 6 en 7 
10.00 – 11.00 groep 4 
11.00 – 12.00 groep 8 
13.30 – 14.30 groep 3 en 5 
 

 

 De kinderen krijgen schaatsen op de 
ijsbaan. Eigen schaatsen mag ook, 
maar Noren zijn verboden. 

 Handschoenen zijn verplicht. 

 Er zijn geen kosten verbonden aan dit 
evenement, de kinderen hoeven dus 
geen geld mee te nemen. 

Kerstviering op school 
Op vrijdag 19 december vieren we met de leerlingen op school al een beetje kerst. In de groepen 
worden allerlei activiteiten gedaan die in het teken staan van het kerstfeest. Een belangrijk deel van 
de ochtend zal besteed worden aan de kerstmaaltijd.  

 
 
Margemiddag 
Vrijdagmiddag 19 december zijn alle kinderen om 12.00 uur 
vrij. 
 
Ingelaste margedag 
Op vrijdag 23 januari is er een margedag voor de groepen 1 
t/m 4. De leerlingen zijn dus de hele dag vrij. 

 
Dependance geopend 
Op maandag 5 januari wordt onze dependance aan de Star Numanstraat in gebruik genomen. Vanaf 
die dag zullen de Beren en de Vissen daar hun eigen plekje hebben. De afgelopen weken is er hard 
gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen en ook in de vakantie zal er nog wel het één en ander moeten 
gebeuren. 
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Basketbalclinic voor de groepen 5 t/m 8 
De basketbalclinic van Donar was een groot succes. Wat hebben de kinderen hard gewerkt. Schieten, 
dribbelen, passen, lay-ups en ze hebben zelfs partijtjes gespeeld. Er loopt heel wat talent rond op 
school. Is uw kind hierdoor enthousiast geworden, neem dan gerust een kijkje bij een vereniging in de 
buurt. Voor meer informatie: Vraag juf Anouk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even voorstellen 

Hoi allemaal! 
Misschien hebben jullie het wel gezien: een nieuw gezicht binnen de Sint 
Michaëlschool. Ik zal me nog even voorstellen: mijn naam is Miranda 
Palmbergen en ik doe mijn Lio in groep zes. Tot nu toe heb ik vooral een 
beetje gekeken in de school, maar na de kerstvakantie zal ik op dinsdag, 
woensdag en donderdag lesgeven in groep zes. In mijn vrije tijd vind ik het 
fijn om lekker te wandelen, een boek te lezen, muziek te luisteren en gezellig 
te kletsen. In deze koude tijd zit ik ook graag met een kopje thee voor ons 
houtkacheltje. Dit ben ik in het kort, maar jullie leren me vast snel beter 
kennen! 

 
Groep 7 in de collegebanken 
De leerlingen van groep 7 hebben voor het eerst in de collegebanken gezeten. Het college werd 
verzorgt door prof. Daan Raemaekers. Het ging over de bouw van hunebedden door eerste bewoners 
van ons land omstreeks 3400 vC. Na afloop werden de kinderen getrakteerd op wat lekkers en 
limonade. Ten slotte werd er een groepsfoto gemaakt op de trap van het academiegebouw. 
 

    
 
Wat staat er op de agenda bij het CJG? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin, de plek in de Oosterparkwijk 
voor ouders van kinderen van -9 maand tot 23 jaar. In de bijlage 
vindt u een overzicht van de openingstijden. 
 

Kinderkerstvoorstelling in de Nieuwe Kerk Groningen 
Op maandag 24 december 2014 om 19.00 uur organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een speciale 
kerstvoorstelling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk 
omgetoverd tot een kerststal. Een stoere engel vertelt het eeuwenoude kerstverhaal. 
Amateurtoneelspelers en leden van de Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van de herders, een 
reiziger, de wijzen en natuurlijk Jozef en Maria en hun pasgeboren kindje Jezus. Muziek speelt een 
belangrijk rol in de dienst. Meer informatie: Alexander Brands, tel. 050 – 8532123 

 

 
 



 
 
Kerstvakantie 
Van maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari is de school gesloten. 
 
Kerstsfeer op de St. Michaëlschool 
Om in de sfeer te komen werden we de afgelopen dagen ontvangen met muziek en zang. 
 

  
 

  

 

 
 

Het team van de 

St. Michaëlschool wenst alle 

leerlingen en hun ouders een 

gelukkig kerstfeest en een 

voorspoedig 2015 toe. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


