Sinterklaas nieuws
Oh kom er eens kijken….. wat ik in
mijn schoentje vind.
Komende maandag of dinsdag
mogen de kinderen allemaal een schoen
meenemen. In de nacht van dinsdag op
woensdag stopt de Sint er dan een verrassing
in.
Lees meer >>>
Staking 12 december a.s. ??
Het PO Front heeft
de minister van
Onderwijs tot aan
de week van 5
december a.s. de tijd gegeven om te bepalen
of het kabinet tegemoet wil komen aan haar
eisen met betrekking tot de faciliteiten voor
het basisonderwijs.
Als dat niet zo is dan volgt er opnieuw een
oproep aan de werkers in het basisonderwijs
om op 12 december a.s. opnieuw het werk
neer te leggen. Wij als team zullen meedoen
als de staking doorgaat.
Kerstmis
Het lijkt nog zover weg. Toch
vinden we het belangrijk om u
nu al over een aantal zaken te
informeren.
Deze maand ontvangt u meer informatie over
het Kerstfeest.
Op 8 december om 9.00 uur, zullen we samen
met onze pastor Nelleke, een adventsviering
in het speellokaal hebben met alle groepen.
Ouders van de groep 7-8 en groep 1-2
nodigen wij van harte uit om bij deze viering
aanwezig te zijn.
Op 22 december zal groep 5-6 hun
kerstmusical opvoeren in het speellokaal. Alle
kinderen van school zullen hier van gaan
genieten. De ouders van groep 5-6 willen we
van harte uitnodigen om te komen kijken.
In het voorjaar hebben wij een paasviering in
het speellokaal en daar willen we graag de
ouders van groep 3-4 voor uitnodigen.
Nogmaals: meer informatie volgt.

Robot
Een aantal weken geleden ontvingen wij een
robot in wel 1000 kleine stukjes. Met veel
enthousiasme is groep 7-8 aan de moeilijke
puzzel begonnen. Wat in elkaar gezet was,
moest soms weer uit elkaar en schroefjes zijn
best klein en verdwijnen zomaar op de grond.
Gelukkig is er een vader die een helpende
hand uit stak en samen met de kinderen de
motivatie een boost heeft gegeven.
Binnenkort is het resultaat te bewonderen.

BELANGRIJKE DATA
November
28 Schoen zetten
30 SAC vergadering
December
3 1e advent
4 surprises in het stilte lokaal
5 Sinterklaasfeest
8 Adventsviering 9.00 ook voor de ouders van
groep 1-2 en 7-8
12 Bibliotheek 1-2 en 7-8
12 MR vergadering
19 Bibliotheek 3 t/m 6
21 Kerstviering
22 Kerstmusical voor de kinderen en ouders
van groep 5-6
22 vanaf 12.00 uur Kerstvakantie

Namens het team een heel prettig weekend

