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Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december vier en we het jaarlijkse Sinterklaasfeest
op school. In de afgelopen weken zijn vooral de jongste kinderen
bezig geweest met allerlei activiteiten rond de Sint en de pieten
en is de hele school, zoals u misschien wel heeft gezien, weer op
zijn kop gezet door de rommelpiet. Wij verwachten de Sint op
woensdag rond 8.30 uur en wij zouden het leuk vinden als u, als u
uw kind naar school komt brengen, even kunt blijven om
gezamenlijk de Sint te verwelkomen. Wij hopen deze ontvangst
buiten te kunnen doen, maar mocht het regenen dan houden wij
de ontvangst in de gy mzaal. In de gymzaal bent u
natuurlijk ook van harte welkom, maar de ruimte
is hier wat beperkter dus willen we u vragen om
hier langs de wanden een plekje te zoeken, zodat
de kinderen goed zicht hebben op het podium.
Tot woensdag!

Kerstviering
We hebben een wijziging in de planning:
Op donderdag 20 december 2018 vieren we het Kerstfeest met de
kinderen. Dat betekent dat de kinderen
die dag een verkort rooster hebben en om
13.00 uur naar huis kunnen gaan om zich
voor te bereiden op het Kerstdiner. We
verwachten de kinderen vervolgens van
17.00 tot 19.00 uur op school. Op vrijdag
hebben ze dan nog een ochtend les en
start de kerstvakantie om 13.00 uur. U
ontvangt binnenkort meer informatie.

Waardevolle spullen
Kinderen dragen wel eens een armbandje of horloge, naar school
of nemen waardevolle spullen mee. Wij willen hier graag uw
aandacht voor vragen. In de schoolomgeving kunnen ze makkelijk
iets kwijtraken. Kinderen doen si eraden af bij gym, of leggen hun
horloge weg als zij met water spelen en kunne n het later niet
meer terugvinden. Om het verlies van kostbaarheden te
voorkomen vragen wij u om de kind eren geen waardevolle spullen
mee te laten nemen naar school.
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Sinterklaas
Sinterklaas heeft in een brief de
kinderen uitgenodigd om hun
schoentje op school te zetten.
Afgelopen woensdag hebben de
kinderen dat gedaan. Donderdag
ontdekten ze een chocoladeletter
in hun schoentje. De pieten hadden
overigens een behoorlijke rommel
gemaakt op school. Gelukkig
vonden de kinderen dat best wel
grappig en bleken ze die rommel
heel snel op te kunnen ruimen.

