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Sinterklaas is en blijft een heerlijk feest, hoe druk de leerlingen er af en toe ook van worden. Deze week
mochten alle kinderen hun schoen zetten. Een hoogtepunt in de week. Woensdagochtend waren gelukkig alle
schoenen gevuld met een mooi cadeau.
Voor de leerlingen in groep 1 tot en met 4 was er een heus dino-ei met een dinosaurus of een eenhoorn. De
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 ontvingen een squeezy, een soort stressballetje. Kortom, feest in alle
groepen.
In alle klassen wordt er op niveau van de leerlingen aandacht geschonken aan het feest van Sinterklaas. Bij de
kleuters wordt er volop in de sinterklaashoek gespeeld, de groepen 3 mogen op de gang met het prachtige
pietenhuis spelen. En in de groepen 6 wordt er fanatiek gedanst en gezongen op de taaitaai-taaisong.
Deze week hebben alle leerlingen ook een nieuwe klassenfoto ontvangen. De fotograaf was niet tevreden en
heeft daarom iedereen een nieuw exemplaar uitgereikt. Wat ons betreft een prima service.
Een belangrijk bericht voor de leerlingen die meedoen aan het inhaalprogramma na schooltijd. De lessen van
vrijdagmiddag 4 december vervallen. We vinden het inhaalprogramma heel belangrijk, maar na een dag vol
sinterklaasfestiviteiten is het ook belangrijk om even lekker thuis verder te genieten van de sinterklaaspret.
We wensen u allemaal een goed weekend en let u op de verschillende tijden volgende week die van belang zijn
voor het inleveren van de surprises en het uitgaan van de groepen 5 tot en met 8 om 14.00 uur op vrijdag 4
december.

Bianca Steman en Patricia Hille

SINTINFORMATIE
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 maken een surprise voor een andere leerling. De waarde van het
cadeautje dat in de surprise wordt gestopt bedraagt € 5,-. Het is zeker niet de bedoeling om over het bedrag
heen te gaan, maar het is ook niet de bedoeling dat het een cadeautje van € 2,50 wordt. Als we ons allemaal
aan de € 5 houden zijn de cadeautjes voor alle leerlingen van gelijke waarde en dit voorkomt scheve gezichten.
Loopt u vast met de surprise of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind. Hij of zij
helpt u uiteraard verder of kan meedenken in oplossingen.
De surprises worden donderdagmiddag 3 december tussen 14.30 en 15.30 uur naar school gebracht. De
kinderen brengen de surprises naar binnen, u mag als
ouder niet mee naar binnen.
Neemt uw kind de surprise donderdagochtend al mee?
Dat is natuurlijk ook prima.
Vrijdag 4 december zijn de groepen 1 t/m 4 als gebruikelijk
om 12.15 uur uit.
De groepen 5 t/m 8 zijn een half uurtje eerder uit, zij eten
uiteraard wel een broodje op school.
Voor deze dag nemen de leerlingen geen tienuurtje mee,
daarvoor wordt gezorgd.

TROTS OP DE VULKAAN
Tijmen, Casper en Rens uit groep 7b hebben de afgelopen
weken hard gewerkt aan hun onderzoek over vulkanen.
Het doel was om dit te presenteren aan groep 3/4.
Afgelopen woensdag hebben zij dat gedaan. En hoe!
Ze hadden niet alleen een presentatie voorbereid waarin zij
informatie vertelden, zij hebben ook echt een vulkaan laten
uitbarsten!
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LOST AND FOUND
Sem Prins uit groep 7B is zijn jas kwijtgeraakt op school.
Het is een donkergroene jas met oranje ritssluiting, waarschijnlijk maat 146-152.
Heeft u de jas gezien, neem u dan contact met de school op.

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.

Zwemmen groep 6
Surprise mee naar school groepen 5 t/m 8
Sinterklaas

donderdag 3 december
donderdag 3 december
vrijdag 4 december
Groep 1 t/m 4 12.15 uur uit
Groep 5 t/m 8 14.00 uur uit
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