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Epe on Ice 
Vanaf vrijdag 16 december kan er, na twee jaar zonder, gelukkig weer geschaatst worden 
bij Epe on Ice. Traditiegetrouw worden alle scholen en kinderopvangorganisaties 
uitgenodigd om te komen schaatsen en daar maken wij als school samen met MAM’s graag 
gebruik van! Dit jaar mogen we zelfs het festijn openen! Alle groepen mogen daarom op 
vrijdagmiddag schaatsen van 13:00- 14:15 uur. De groepen 3 t/m 8 op de gewone baan en 
de groepen 1/2 op de Kidsbaan.  

Voor de veiligheid is het verplicht om handschoenen te dragen op de ijsbaan.  
Op de Kidsbaan zijn eigen schaatsen toegestaan, maar de kinderen kunnen ook gebruik 
maken van de kinderschaatsen of schaatsijzers die daar beschikbaar zijn. Indien u geen 
eigen schaatsen heeft wilt u dit dan voor woensdag doorgeven aan de leerkracht? Dan 
kunnen zij dit op tijd melden bij de organisatie.  
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij uitsluitend met kunstschaatsen of 
hockeyschaatsen op de baan mogen. Deze zijn eventueel te huur voor €2,00. Indien u hier 
gebruik van wilt maken wilt u dit dan voor woensdag doorgeven (samen met het geld) aan 
de leerkracht? Dan kunnen zij dit op tijd melden bij de organisatie. 
De kinderen krijgen deze middag van ons een kopje warme chocomelk.  

U kunt deze middag de kinderen dus ophalen bij de ijsbaan i.p.v. school. Kinderen die 
naar de BSO van MAM’s gaan worden door de leerkrachten weer meegenomen naar 
school.  
 

Nieuwe wereldburger! 
Op 7 december is, na bijna 42 weken, ze eindelijk geboren: Noué Nomi. Vanaf deze plek 
feliciteren juf Sylvana, haar partner en grote zus Louén van harte met hun dochter/ zusje. 
Nu kunnen ze als gezin elkaar leren kennen en genieten van dit mooie kleine meisje! 
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Kerkviering kerst 
Op donderdag 22 december om 8.30 zullen we samen in de Grote Kerk van Epe 
kerst vieren. Het is een viering van en voor de kinderen en u bent van harte 
uitgenodigd erbij te zijn. De viering zal worden voorgegaan door Mariska Litjes 
vanuit de Parochie.  

Wonderschoon 
Onze kerstviering heet Wonderschoon en gaat over een kind dat elke dag, op weg 
naar school, langs een kerk loopt en elke keer weer op het raam van de kerk de 
afbeelding van een man en een vrouw met een kind ziet staan. De prachtige kleuren 
en de afbeelding doen het kind vaak stil staan. Wat zou dat betekenen, die vrouw, 
die man met een baby?   

Op een winterse dag, 24 december, einde van de middag, is de kerk open als het 
kind erlangs komt. Buiten schemert het al.  Mensen gaan naar binnen. 
Aangetrokken en nieuwsgierig door een lied ‘Stille nacht, heilige nacht’ loopt het 
kind naar binnen en gaat zitten. Nu is het raam van de andere kant te zien. En daar 
hoort het kind het verhaal dat bij het raam hoort. 

 

Kerstfeest op school 
Na de kerkviering vieren we verder kerst op school met een gezellige creatieve 
ochtend en een kerstdiner. U heeft de informatie hierover ontvangen via een brief 
in de mail/ Parro. Denkt u eraan om de kerstballen voor 21 december weer in te 
leveren? Vrijdag is een normale schooldag waarin we nog even nagenieten, 
opruimen en allerlei groepsactiviteiten doen. 

 

 


