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Woensdag 4 december
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Donderdag 19 december
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Zat. 21 dec. t/m zo. 5 jan.
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28 november 2019

Pietengym voor groep 1 t/m 4
MR vergadering
Vanaf 8.15 uur de surprises van groep 5 t/m 8 op school
brengen. Vanaf 12.00 uur de tentoonstelling van de
surprises.
Sinterklaasviering
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
De school in kerstsfeer versieren vanaf 13.30 uur.
Eindpresentatie MIK van groep 5
Kerstviering van 17.00-19.00 uur
Groep 3 t/m 8 is ’s middags vrij
Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij.
Nieuwjaarsviering om 8.30 uur. Alle ouders zijn ook welkom.

~ Schoolnieuws ~
Sinterklaas
Volgende week is het dan zover. De kinderen zijn vol verwachting. En hebben veel zin in het
feest. Wij vragen uw aandacht voor het volgende:
 Op dinsdag 3 december hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 pietengym in de
gymzaal. De leerlingen van groep 8 zullen kleine groepjes met leerlingen begeleiden. De
leerlingen worden allemaal op school verwacht. Vanuit de school gaan
wij naar de gymzaal.
 De groepen 5, 6 en 7 gymmen deze ochtend niet.
 De leerlingen uit groep 5 t/m 8 mogen op woensdagochtend 4
december vanaf 8.15 uur hun surprise in de grote hal op de juiste tafel
zetten. Op de tafels staat voor welke groep deze zijn.
 Vanaf 12.00 uur is iedereen van harte welkom om de tentoongestelde
surprises te bewonderen.
 Op donderdag 5 december worden alle leerlingen op de normale tijd in hun eigen groep
verwacht. Vanuit daar gaan zij met hun eigen leerkracht naar buiten om Sinterklaas te
verwelkomen. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Verzoek hierbij is
om de parkeerplaatsen en de straat (hofje) voor school vrij te houden.
 Uw kind mag gewoon een ochtendhapje en drankje meenemen. Dit voor als zij het
lekkers en het drinken vanuit school te weinig vinden of wellicht niet lusten.



In deze tijd maakt zo goed als iedereen wel gebruik van social media (Facebook, Twitter,
e.d.). Toch willen we aan u vragen om hier wat betreft schoolactiviteiten, zoals foto’s van
het Sinterklaasfeest discreet mee om te gaan. Wij stellen het zeer op prijs om niet
ongevraagd foto’s met andere kinderen erop te delen op social media. Wij hopen
hiervoor op uw begrip en medewerking.

We maken er samen een mooi feest van.
Met vriendelijke groet,
De Sintcommissie

Nieuws uit de kleutergroepen
Nieuws uit de kleutergroepen? Maar waar zijn die dan?
We kunnen ze niet meer vinden? Wel hebben we in de
school 2 pietenhuizen gezien. Het lijkt wel of alle kleuters
verdwenen zijn en de pieten hun klas overgenomen
hebben. Er spelen namelijk een heleboel roetveegpieten
in hun lokalen. Zij spelen in het pietenhuis op de gang,
pakken heel veel cadeautjes in, leggen letters van
pepernoten, bakken pepernoten van pepernotenklei,
oefenen kunstjes in de beweeghoek, zingen heel veel
liedjes en maken heel veel plezier. Hopelijk kunnen we na
5 december weer vertellen wat de kleuters allemaal doen
in hun klas!

Kerst
Op maandag 9 december vragen we uw hulp bij het
in kerstsfeer brengen van de school. We beginnen
dan om 13.30 uur met versieren. U hoeft zich hier
niet voor op te geven. Gewoon komen!
Ook komen er bij de klassen de intekenlijsten te
hangen waarop u kunt melden wat u met uw kind(eren) gaat maken. De afspraak voor de onderbouw
is 4 porties per kind! De bovenbouw is vrij om dit zelf te bepalen. Op de dag van de kerstviering kunt
u vanaf 16.45 uur het eten op school brengen.
Op donderdag 19 december houden we onze jaarlijkse kerstviering van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Van 17.00 uur tot 18.00 uur gaan we weer genieten van een heerlijk kerstbuffet.
Vanaf 18.00 uur gaan de kinderen allemaal naar de hal. Hier gaan we luisteren naar een kerstverhaal
en gaan we kijken naar de optredens van alle groepen.
U kunt uw kind(eren) vanaf 19.00 uur ophalen in de klas. Zonder begeleiding sturen wij geen kind
naar huis.
Wilt u uw kind(eren) op woensdag 18 december
bestek, bord en beker (voorzien van naam)
meegeven?
Alvast bedankt voor uw hulp!

~ Overig nieuws ~

