Groei Ontdek Uniek Durf

Datum: 23 november 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

SCHOEN ZETTEN
Op dinsdag 24 november mogen alle
kinderen hun schoen zetten op school.

4 DECEMBER
4 december vieren we Sinterklaas op
school. We zullen rekening moeten houden
met de corona maatregelen en daarom
hebben we er samen met de Kinderkamer
en School met de Bijbel voor gekozen om
de Sint niet met z’n allen buiten te
ontvangen. De kinderen mogen ’s morgens
dus gewoon naar binnen komen en in de
klas gaan zitten. Sinterklaas en zijn pieten
brengen vast en zeker wel een bezoekje aan
de school, maar het blijft nog even
spannend hoe dat gaat gebeuren. De
kinderen van groep 1 t/m 5 hebben al een
mooi plannetje bedacht. Ze gaan
Sinterklaas een brief schrijven of hij
misschien gewoon op school wil blijven
slapen. Dan hoeft hij ’s morgens namelijk
niet aan te komen, maar is hij er al! We zijn
benieuwd of dit ook daadwerkelijk zal
gebeuren.
De kinderen van groep 6/7/8 hebben
vrijdagochtend 4 december een surprise bij
zich. Die surprise mogen ze vanaf 8.15 uur
in de klas brengen. Als zij de surprise in de
klas hebben gebracht mogen ze nog even
buiten op het plein gaan spelen. Om 8.30
uur zullen alle surprises klaar staan en gaat
iedereen weer naar binnen.
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HALT-VOORLICHTING
VOOR GROEP 6/7/8
Donderdagochtend 3 december krijgt
groep 6/7/8 een Halt-voorlichting over
‘vuurwerk’. Dit jaar mag er natuurlijk geen
vuurwerk worden afgestoken en dit zal
besproken worden met de kinderen. De les
wordt aangeboden door de gemeente
West-Betuwe.

FITGAAG GROEP 1/2
Met het project FitGaaf is er vier weken
positieve aandacht geweest voor een
gezonde leefstijl. De kinderen hebben
allemaal een kalender mee naar huis
gekregen en maandag 14 december zal de
‘Toffe peer’ nog eens langskomen om te
kijken hoe het is gegaan. Hij zal ook een
leuke beweegactiviteit voor de kinderen
hebben.

KALENDER
24 november
Schoen zetten
3 december
Halt-voorlichting groep 6/7/8
4 december
Sinterklaasviering op school
14 december
Bezoek ‘toffe peer’ groep 1/2

Met vriendelijke groet,
Team obs De Schatkist

