Sinterklaas nieuws
Woensdagochtend, wat een rommeltje. In de
groepen 1 t/m 4 was Rommelpiet langs
geweest. Dat hebben we geweten. Tafels,
stoelen en schoenen stonden niet meer op de
juiste plek. Gelukkig konden
we alles terugvinden en was
er een klein cadeautje.
DANK U SINTERKLAASJE…

Surprises.
Maandag mogen de kinderen van de groepen
5 t/m 8 hun surprises in het stiltelokaal
brengen. U bent deze ochtend natuurlijk van
harte welkom om de knutselwerken te
bewonderen.
Sinterklaas
Dinsdagochtend zal waarschijnlijk Sinterklaas
op school komen, samen met zijn twee
nieuwe hulp Pieten.
We hopen natuurlijk dat hij onze school weet
te vinden en dat Amerigo niet al te moe zal
zijn. Wat moet die veel daken op en af….
We zullen Sinterklaas opwachten bij
de parkeerplaatsen en we willen de
ouders vragen zoveel mogelijk aan
de overkant van de weg te gaan
staan.

BELANGRIJKE DATA
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
14 Bibliotheek 3 t/m 6
21 Kerstviering
22 Kerstmusical 9.00 en ouders van groep 5-6
22 vanaf 12.00 uur Kerstvakantie
Project groep
Juffrouw Sjoukje geeft al een aantal jaren
vorm aan onze project groep. Om de twee
weken komt zij op de dinsdagen bij ons op
school.
Helaas heeft juffrouw Sjoukje te kennen
gegeven te gaan stoppen met de project
groep. Dit vinden wij heel jammer en zijn op
zoek naar een goede oplossing. Zodra wij
meer weten, zullen we dit met u
communiceren. Juffrouw Sjoukje stopt al per
januari. Zij gaat in Leeuwarden meerdere
dagen een andere project groep opzetten. Wij
willen haar veel succes wensen.
Schooljudo
In januari starten de groepen 3 t/m 6 met
schooljudo. De lessen worden door
professionals gegeven en we kijken hier erg
naar uit.
Ook de Ark en de Populier doen mee aan deze
judolessen.
Rooster technisch zal er hier
en daar wat veranderen. In de
volgende nieuwsbrief is hier
meer aandacht voor.
Namens het team een heel prettig weekend

