
            ABS WEEKMAIL 49            06-12-2019 

                                                       agenda deze en volgende week 

                                                                                                

 
ma. 9 december                             One Big Family, winterparty voor ouders (20u zaal open, aanvang 20u30) 
wo. 18 december  kerstviering groepen 1-2-3-8                                                                  (start  17u, eindtijd 19u) 
do. 19 december                            kerstviering groepen 4-5-6-7 / alle kinderen uit om 12u30             (start  17u, eindtijd 18u45)    
vr. 20 december                             alle kinderen vrij om 12u / start kerstvakantie 

 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                          06-12-2019 

 

 

We kijken terug naar een geslaagde Sinterklaasviering! De start was koud (maar droog!) en sfeervol. 
Het nieuwe paard Ozosnel was in slaap gevallen na alle inspanningen van afgelopen week, maar 
gelukkig wist Sint per tractor de ABS te bereiken. De start van een superdag met bezoek van Sint aan 
de kinderen van de groepen 1-4, een leuke en spannende dag met surprises in de groepen 5-8 en een 
feestuurtje met Sint Jan in de gymzaal als muzikale en gezellige finale. We bedanken alle mensen die 
hun bijdrage aan deze mooie dag hebben geleverd! 

We kijken ook al weer vooruit naar de Kerstviering. U krijgt hierover komende week meer informatie 
over. De aanloopperiode is maar kort en daarom zijn we blij dat een kleine groep ouders vanmorgen 
al in kerstsferen bracht! Dat is een hele grote klus en wij zeggen dank daarvoor! 

 

Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

******** 

 



Hulp gezocht tijdens de Kerstviering 

Voor de kerstviering zoeken we nog enkele ouders die willen helpen bij: 

 de lampionoptocht groepen 1-2-3-8 op woensdag 18-12. We zoeken 4-5 mensen die op 

cruciale punten de wegwijzen en de veiligheid bevorderen. Je krijgt een hesje en een lampje 

om goed zichtbaar te zijn. Inzet is na het brengen van de kinderen, van 17u – 17u45. 

 bemensen van de kraam bij het schenken van een warm drankje, voordat de kinderen 

worden opgehaald. Woensdag en donderdag van 18u00 – 19u; 

 Kerstman/kerstvrouw (mag ook als duo!): 16:30 – 18:00 uur (woensdag) of 16u30-17u30 

(donderdag) 

Aanmelden of aanvullende vragen kan u sturen aan ouderhulp@absmiddelburg.nl 

 

REMINDER: Winterparty One Big Family aanstaande maandag in De Spot 

Maandag is de Winterparty in de Spot. Beleef 1969 met de onze One Big Family-band. Een muzikaal 

avondje uit voor ouders, oud-ouders en introducés. 

Maandag zaal open 20u, aanvang 20u30. Kaartjes voor maar 2 euro aan de kassa van de Spot. 

 

 

Van externen 

KRO NCRV Joris’ Kerstboom 

Op zaterdag 7 december komt het programma Joris’ Kerstboom van 15-20.15 uur naar het Abdijplein 
in Middelburg. Die dag vinden er op het Abdijplein meerdere activiteiten plaats, waaronder een goede 
doelen kerstmarkt, voorlezen van kerstverhalen, kinderactiviteit van Zeeuws Museum en optredens 
van de Big Band van de Zeeuwse Muziekschool en het Roosevelt Choire. We zouden het erg leuk 
vinden als ook kinderen die dag aanwezig zijn. 
  
We zijn met name op zoek naar publiek voor het moment dat de kerstboom voor een van de 
opnames in het licht wordt gezet om 20.00 uur. Hoe mooi zou het zijn dat er dan een grote groep 
mensen, waaronder veel kinderen, op het Abdijplein aanwezig is! 

mailto:ouderhulp@absmiddelburg.nl


 

***** 
Een BACHje vol met Stro 

 
 

 


