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Maandag 19 nov
Maandag 3 dec
Maandag 3 dec
Dinsdag 4 dec
Woensdag 5 dec

Zwemles groep 7
Zwemles groep 8
Inleveren surprise
Tentoonstelling surprises
Sintviering

Donderdag 20 dec
Vrijdag 21 dec

12 uur uit, kerkbezoek in de avond (verplicht)
Iedereen vrij

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Vorige week donderdag hadden we het nationaal schoolontbijt! Het was ontzettend gezellig
en vooral ook lekker! Wat hebben de kinderen zitten smullen zeg. Goed om te zien dat alles
met smaak gegeten werd.
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THEMA IN DE ONDERBOUW
Ook in de onderbouw wordt er op een beeldende en tastbare manier omgegaan met de
thema’s die worden aangeboden.
Zo is het thema Sprookjes afgetrapt met het voorlezen en uitbeelden van het verhaal van
Hans en Grietje. Juf Cindy speelde een geloofwaardige heks. In de week die volgde is er een
voorstelling geweest van het Roodkapje verhaal. Hierbij speelden de leerkrachten met
handpoppen het verhaal na. Heel indrukwekkend voor de kinderen. Naar aanleiding van dit
verhaal moesten er natuurlijk koekjes worden gebakken EN opgegeten!

FOTOGRAAF
Enige tijd geleden is iedereen op de foto gegaan. De meeste mensen hebben besloten om de
foto’s af te nemen en misschien zelfs nog iets bij te bestellen.
Mocht u de foto’s niet willen hebben, en de envelop is nog dicht, dan kunt u de foto’s
uiterlijk dinsdag nog bij Linda (administratie) inleveren. Deze worden dan retour gezonden.
KLASBORD
Nog steeds blijkt dat niet iedereen is aangemeld bij klasbord. Aangezien dit een manier is
waarop de leerkrachten veel leuke, maar ook noodzakelijke informatie delen, is het
noodzakelijk dat een ieder op klasbord is aangemeld.
Bent u nog niet aangemeld, vraagt u dan even een aanmeldcode bij de leerkracht van uw
kind!
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FACEBOOK
Met enige regelmaat worden er leuke filmpjes en/of foto’s van activiteiten op onze
Facebook pagina geplaatst.
Neemt u daar vooral eens een kijkje, zo ziet u bijvoorbeeld ook wat er in de andere groepen
wordt gedaan!
OPROEP
Voor diverse knutselactiviteiten de komende tijd, zijn wij op zoek naar het volgende:
-Diverse soorten stof (Katoen, tule, leer, vilt etc)
-Wie heeft er een of meerdere hamers die niet meer worden gebruikt ( liefst niet al te grote
natuurlijk) als we ze alleen al mogen lenen zou dat fantastisch zijn.
SCHOOLZWEMMEN
Vanuit het sportfondsenbad is er een mailing uitgegaan mbt het zwemmen met kleding.
Hieronder nogmaals het bericht:
Uw kind volgt via school bewegingslessen via het nieuwe schoolzwemmen.
Het schoolzwemmen is onderdeel van de bewegingslessen die nu op school worden
aangeboden en vormt daarmee een verplicht onderdeel.
De komende periode is er een “winter” thema tijdens de schoolzwemlessen.
Dit is bij de 2e les van het schoolzwemmen (afhankelijk van de school/klassen is de
startdatum hiervoor anders).
Voor dit thema zwemmen wij in kleding (lange broek+ T-shirt lange mouw) met daaronder
de badkleding.
Controleert u bij de betreffende school/klas wanneer uw kind de 2e les heeft en kleding mee
moet nemen.

SINTERKLAAS
Vandaag, vrijdag 16 november, gaan we de school aankleden en versieren in het
Sinterklaasthema. Morgen komt de goede man aan met de boot.
Er zijn nog ontzettend weinig aanmeldingen om te komen helpen met versieren. Dit is erg
jammer, want al met al willen we het voor de kinderen toch leuk maken.
Heeft u toch nog een uurtje over om te komen helpen? We beginnen om 14:45 direct na
schooltijd!
Op 3 december mogen de leerlingen van groep 5 t/m 8 hun surprise mee naar school
nemen. Deze moet in een plastic zak zodat niemand op voorhand ziet wat er is gemaakt.
Het gedicht moet wel gewoon op de surprise zelf worden geplakt.
We gaan er een mooie tentoonstelling van maken, dus op dinsdag vanaf 8:15 uur is er de
mogelijkheid voor alle ouders van de school om een kijkje te komen nemen bij de,
ongetwijfeld super mooie, surprises!
Op 5 december zal de goede Sint op school langskomen, waarbij we verwachten dat hij rons
8:30 uur op school zal verschijnen.
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KERST
Het lijkt nog ontzettend ver weg, maar ook de Kerst staat al bijna op de stoep.
Voor een knutselactiviteit zal elk kind een leeg, glazen potje nodig hebben. Dan heeft u
alvast tijd genoeg om er een achter te houden!
Voor de Kerstviering zijn we (met enig voorbehoud) op zoek naar een partytent, ook
eventuele verlichting in de zin van een lichtslang of van die gezellige bolletjes, hebben we
dan nodig. Mocht u een van deze items beschikbaar hebben, dan houden we ons graag
aanbevolen.
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