Nieuwsbrief 19 december 2019
Op 5 december kregen wij bezoek van Sinterklaas.
Sinterklaas en zijn zwarte pieten zijn weer terug in Spanje en op onze school
staat alles inmiddels al in het teken van Kerstmis.
Het thema communicatie is ook al weer afgerond. Hierover heeft u alles kunnen
lezen in onze zelfgemaakte krant.

In deze nieuwsbrief zullen we alles nader toelichten.

Vandaag (19 december 2019) brengen we ons jaarlijkse bezoekje aan "De
Bron", gaan we nog wafels bakken en kerststukjes maken.

In onze volgende nieuwsbrief zullen we deze activiteiten nader toelichten.

Wilt u graag op de hoogte blijven van de komende activiteiten op onze school?
Zet dan snel de onderstaande data in uw agenda.
Datum
Donderdag 19 december
Donderdag 19 december

Evenement/activiteit
Bezoekje aan "De Bron"
Wafels bakken en kerststukjes maken
Laatste dag voor de kerstvakantie; school
om 14.00 uur uit

Vrijdag 20 december
Maandag 23 december t/m vrijdag 3
januari
Maandag 6 januari
Maandag 13 januari
Donderdag 30 januari

Kerstvakantie
Schoolbibliotheek
Opening thema "Middeleeuwen"
Nieuwsbrief 315

Sinterklaas
Op donderdag 5 december heeft Sinterklaas een bezoekje gebracht aan onze
school. Op school waren al twee zwarte pieten aanwezig, maar de Sint was
nergens te bespeuren. In het dorp hingen foto's op met aanwijzingen. Na lang
zoeken, werd duidelijk dat hij nog bij de kapper zat. Er was duidelijk sprake van
"miscommunicatie"!
Gelukkig arriveerde iedereen toch nog redelijk op tijd op school. Eerst mochten
alle kinderen die (nog) niet op onze school zitten bij Sinterklaas komen. Daarna
is hij in elke klas geweest. Bij groep 5/6 werd duidelijke dat een van de zwarte
pieten en juffrouw Hannah elkaar toch wel erg leuk vonden. Er is zelfs een echt
aanzoek gedaan!

In de bovenbouw hebben de leerlingen elkaars surprises open gemaakt en de
gedichten voorgelezen. Er zaten weer zeer mooie creaties bij.
Dank aan de oudervereniging, de familie van Sam Stijns en alle andere
vrijwilligers voor alle hulp!

Wist u dat ...
groep 7/8 voor het thema "Communicatie" hoorspelen heeft geschreven en
heeft opgenomen?

wij op donderdag 19 december a.s. (vandaag) weer een bezoekje gaan
brengen aan "De Bron"? Dit doen wij al jaren; we brengen het kerstspel ten
gehore en nemen cadeautjes mee voor de bewoners. Iedereen die wil komen
kijken, is tussen 10.30 uur en 12.00 uur welkom!

de bovenbouw vanmiddag (19 december) wafels gaat bakken en
kerststukjes gaat maken?

wij vanavond (19 december) Kerstmis gaan inluiden middels een wandeltocht
richting een levende kerststal? Wij vertrekken rond 18.00 uur op school.
Iedereen is van harte welkom!

wij op vrijdag 20 december a.s. (morgen) een continurooster hebben? Dit
betekent dat de kinderen samen pauzeren (dit is gratis) en dat de school dan
om 14.00 uur uit is!

Sverre Delamboye auditie heeft gedaan voor de hoofdrol in de musical
"Oliver"? Hij heeft de rol gekregen en hij is vanaf oktober 2020 te bewonderen
in het theater aan het Vrijthof. Succes Sverre!!!

Namens het hele team wensen wij u
een fijne Kerst en een gelukkig
nieuwjaar. Tot maandag 6 januari!

