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2 december: Sinterklaas op school
6 december: leerlingen beginnen om 09.30u
20 december: Kerstviering
23 december t/m 3 januari: Kerstvakantie
25-26 december: Eerste kerstdag en Tweede kerstdag

Wat is er te doen in de ouderkamer?
28 november: Met de Intern begeleider aan tafel
5 december: Groepsinstructie groep 4

Schoolfoto’s morgen laatste kans om te bestellen.
Als u de foto’s wilt bestellen kunt u dit doen via het formulier. Het is niet verplicht om foto’s te kopen.
De groepsfoto van uw kind is altijd gratis. Er zijn 2 mogelijkheden om te betalen: via automatische incasso of contant
gepast geld in het zakje. U kunt bestellen t/m 28 november.

“Hij komt, Hij komt”
De Sint en zijn pieten komen op maandag 2 december onze school bezoeken. De ontvangst is om 08.20 op het plein.
Misschien nemen ze wel cadeautjes mee?!

Woordzoeker
In de twee flitsen hebben wij woordzoekers geplaatst. Veel kinderen hebben meegedaan, kijk maar hieronder!
De winnaars met de juiste oplossing: “De herfstwandeling van Antares” en “Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan” zijn Lin uit groep 5 en Chris uit groep 5 De winnaars mogen een prijs uitzoeken bij de
administratie. Bedankt aan alle leerlingen die meededen!

Woordlijst, ken jij ze allemaal?
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Hier staan een aantal woorden die met Sinterklaas te maken hebben. Ze staan alleen niet in de juiste volgorde.
Kun jij ze allemaal vinden? De winnaar mag een prijs uitzoeken bij de administratie.
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Verjaardagen
Vr 29 november

Hemza (7 jaar) - groep 3 Amal (5 jaar) - groep 1-2B

Zo 1 december

Tyrell (7 jaar) - groep 3

Di 3 december

Nisrine (10 jaar) - groep 6 Shudryson (11 jaar) - groep 7

Wo 4 december

Juf Carmen (38 jaar)

Vr 6 december

Gabriël (6 jaar) - groep 1-2A

Uitslapen na Sinterklaas avond
Beste ouders, vrijdag 6 december beginnen de kinderen pas om 09.30. Ze mogen uitslapen na Sinterklaasavond.

Ouderbijdrage en schoolreisgelden
De ouders die nog geen vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgeld hebben betaald krijgen deze week een brief.
Als u gebruik maakt van de stichting Leergeld kunt u de brief daar inleveren. Uw gezinsnummer staat dan op de brief
vermeld.

Wijziging datum Kerst in uw kalender
Beste ouders/ verzorgers.
Wij willen u laten weten dat de kerstviering op een andere dag zal plaats vinden.
Op de kalender staat donderdag 19 december. De viering wordt verplaatst naar vrijdag 20 december
Op die dag zijn de kinderen op normale schooltijden aanwezig van 08.20 - 14.30u
Deze dag krijgen de kinderen ontbijt op school, dus hoeft uw kind in de ochtend te eten thuis (mag wel, maar hoeft
niet). Verdere informatie over de invulling van Kerst ontvangt u nog van ons.

Mop van de week
Jantje vraagt aan de meester: 'Wat is de laatste letter van het alfabet?' ‘De 'Z', antwoordt de meester. Zegt Jantje:
Nee, de laatste letter van "alfabet" is de T!'

