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Belangrijke data
Woensdagochtend 21 december: kerstviering OB-MB-BB
Vrijdag 23 december:
start kerstvakantie; alle kinderen vanaf 12.00u vrij

Kerst
Op vrijdag 23 december kunt u de bomen die buiten bij het hek geplaatst zijn, vanaf 08.00 meenemen naar huis.

Wereldkampioen
Op 3 december ging ik vechten voor een wereldkampioenschap
in Barcelona. Ik vocht tegen een Spaans meisje.
Het was voor een belt en ik had gewonnen, dus kreeg ik de belt.
En nu ben ik wereldkampioen kickboksen!
Ik ben super blij dat ik heb gewonnen.
Groetjes Mare uit de Sterrenkijkers

Toekomst
Een half jaar geleden heb ik met een aantal kinderen een
kunstwerk gemaakt voor de bibliotheek. Het ging over de toekomst van de bibliotheek. Dit was voor het 100 jarig bestaan.
En wij voorspelden dat er in de toekomst meer robots zouden
komen. En nu zijn ze er al. Vorige week vrijdag mochten de
kinderen die het kunstwerk hadden gemaakt in de bibliotheek
de robots onthullen. Deze robots zijn door de bibliotheek gekocht. Wij mochten lopen met de robots. Dat vond ik het
leukst.
Roos uit de Sterrenkijkers
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Stoet van fonkelende lichtjes
Op dinsdag 27 december 2016 wordt een spannende lampionnenoptocht door het centrum
van Nijmegen georganiseerd. Het startpunt van de lampionnenoptocht is om 17:00 uur in
de Mariënburgkapel. Een gezellige verlichte optocht voor (vooral) jong en oud waardoor
de feeërieke straten van de binnenstad gevuld worden met fonkelende lichtjes.
De wandeling loopt door de binnenstad van Nijmegen en duurt ongeveer 45 minuten. Aan het einde
van de route wacht de deelnemers een warme verrassing. Enthousiastelingen waarvoor de wandeling
net iets te lang duurt worden van harte uitgenodigd om deel te nemen met versierde bolderkarren
en verlichte kinderwagens. Heb je een gave kerstoutfit? Trek die dan vooral aan.
Lampion knutselmiddagen bij ’t Hoogstraatje
Uiteraard mogen lampionnen van thuis meegebracht worden, maar een eigen lampion maken kan
ook! Pannenkoekenrestaurant ’t Hoogstraatje organiseert speciale knutselmiddagen om een eigen
lampion te maken.
De knutselmiddagen zijn op:
Woensdag 21 dec 14:00 - 17:30 uur
Donderdag 22 dec 16:00 - 18:00 uur
Dinsdag 27 dec 12:00 - 16:00 uur
Lampion kopen
Bij de Mariënburgkapel zijn op dinsdag 27 december 2016 vanaf 15:30 uur voor € 1,50 lampionnen
te koop. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel: het Marikenhuis. Voor zowel het meelopen,
kopen als het knutselen van een eigen lampion is aanmelden gewenst. Dit kan via lampionnenoptocht@centrumnijmegen.nl. Voor het knutselen zijn een beperkt aantal knutselplekjes van 65 kinderen per middag beschikbaar.
Wat is er nog meer te doen?
In de periode van zaterdag 10 december t/m woensdag 28 december 2016 is het extra gezellig in de
stad. In het Winterprogramma zitten o.a. een Santa Run en een heuse met tienduizenden lampjes
verlichte truckoptocht door de binnenstad! Kijk voor alle activiteiten, openingstijden en meer op
www.centrumnijmegen.nl.
Wij zijn binnenstad Nijmegen in wintersferen

