Vlierpraatjes 07. 03-12-2020
Mededelingen van de school

Sinterklaas
Wat was het fijn vandaag!!! Sinterklaas was met drie pieten bij ons op school.
De hele school was erbij om hem te ontvangen. De bovenbouw stond langs de bovenring en
groep 1 tot en met 5 zat in de aula. De bovenbouw had een prachtig Engels sinterklaaslied
gezongen en de onder-en middenbouw zongen daarna de Nederlandse versie. Daarna
gingen de kinderen van de bovenbouw naar de klassen om hun surprises uit te pakken. Wat
zagen die er allemaal mooi uit en wat fijn ook dat het zo goed geheim was gehouden wie de
surprises gemaakt had. De pieten kwamen ook een kijkje nemen in de klassen.
Groep 1 tot en met 5 mocht om de beurt in de aula tijd doorbrengen met Sinterklaas en zijn
pieten. Daar werd de sint verrast met allerlei mooie optredens en kregen alle kinderen een
cadeautje. Tot slot ging de sint
met zijn pieten alle klassen nog
even langs om te zwaaien en
afscheid te nemen.
We kijken terug op een
geslaagde dag en zien
Sinterklaas graag volgend jaar
weer terug op de Vlier!!

Wij zijn jarig in december…….van harte gefeliciteerd!
01-12
02-12
03-12
04-12
05-12
05-12
09-12
12-12
12-12
13-12

Daan Groenen gr. 6-B
Tess Duymelinck gr. 2-B/3-B
Eva van Oorschot gr. 7-B/8-B
Jordy van der Vleuten gr. 4-A
Liz Coldeweijer gr. 4-A
Sara Grzelak gr. 3-A
Rowen Uijens gr. 6-B
Sofia Driessen gr. 7-A
Juna-Jayde Gademan gr. 4-A
Quintcy Bijsterveld gr. 4-A

14-12
16-12
16-12
18-12
19-12
21-12
25-12
28-12
28-12
30-12

Zarif Rahman gr. 2-B/3-B
Hafsa el Bagar gr. 2-B/3-B
Jelle Bakker gr. 8-A
Kee Verest gr. 2-B/3-B
Stijn van Os gr. 4-B/5-B
Tom Wijn gr. 4-B/5-B
Jaidey van Veen gr. 2-B/3-B
Djez vd Linden gr. 1-A/2-A
Senna Steevens gr. 4-B/5-B
Julien Lixon gr. 8-A

Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die naar school gestuurd zijn, met het verzoek deze op te nemen in de Vlierpraatjes. De
school draagt geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin staan

Agenda
04-12-2020

Sinterklaasviering tot 12.30 uur

17-12-2020

Kerstmarkt

17-12-2020
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