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Agenda
22 december
23 december
9 januari 2017

Kerstdiner VANAF 16.45 UUR
VO vrij; PO om 11.30 uur vrij
1e schooldag 2017
Het kan niet anders om de dag na gisteren een moment terug te kijken
op Serious Request.
Geweldig om te zien en te beleven hoe een eiland, een gemeenschap
spontaan in de benen komt. Niettegenstaande de late berichtgeving
kwam ook de school snel in actie. De kinderen reageerden direct en
in no-time draaide de dj’s voor een euro een plaatje, reed er een kar
met muffins door de Dorpsstraat, werd een stand met 2ehandsspullen
ingericht en werd er gezongen, gecollecteerd, taart verkocht en
werden flessen ingezameld. Verder werden smoothies, chocolade
bolussen en cup cakes verkocht.
En niet te vergeten: er werden véél nagels gelakt!

’s Avonds de bingo onder deskundige leiding van Jos Houter en Meilom Soolsma. Wat een
drukte, wat een gezelligheid en ……..wat een opbrengst!

De voorlopige stand bedraagt
€3134, 40
en dat betekent toch mooi € 3,00 per
inwoner !! Welke gemeente doet dat
na??
Bijzonder was de aanwezigheid van een
filmploeg van het programma Serious
Request en de reactie van hen. Zij
hebben ontzettend genoten van de dag
en met tranen in de ogen namen zij
afscheid van Vlieland.

Zij hebben het als heel bijzonder te ervaren om hier te zijn. Met de brandweer in de Dorpsstraat
en met de kinderen en ouders op onze school. Een bijzondere school, dat mag gezegd worden.
En dan de dag van vandaag: rust………..?? Nou nee! De kinderen van de basisschool zijn in
groepen kerstwerkjes aan het maken. Heel gezellig, heel ontspannen.
Het aantal leerlingen in het
voortgezet onderwijs lijkt vanmorgen
gering. Dat brengt mij op de middag:
want vanmiddag is iedereen…..VRIJ!
Om 16.45 uur worden alle leerlingen
terugverwacht op het plein vóór de
school. Onder bezielende leiding van
Suus Soolsma worden dan een aantal
kerstliederen gezongen.
Daarna het kerstverhaal en vervolgens gaan wij gezamenlijk aan de dis om te smikkelen en te
smullen wat de leerlingen en de ouders gemaakt hebben.

De tafels zijn nu nog leeg, maar het wordt vast een mooi diner.

Iedereen nogmaals goede dagen toegewenst en in ieder geval
tot 9 januari!
Het team van De Jutter.

