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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25 november
26 november
27 november
28 november
29 november

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

2 december
3 december
4 december
5 december
6 december

Zaterdag

7 december

Sinterklaas, 8.10 uur op het plein

Oud papier (M. Haarman en G. v.d. Kamp staan op papier)

Wisselingen
Dinsdag 26 november hebben juf Daniëlle, juf Carola en adm.hulp Daniëlle een
opleidingsdag BHV.
Juf Wies zal die dag juf Daniëlle gaan vervangen.
Woensdag 27 november werkt juf Daniëlle in groep 3-4; vrijdag 29 november werkt juf
Marjolein in groep 3-4 en juf Daniëlle in groep 1-2.
Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons al even laten weten dat hij dolgraag zijn verjaardag bij ons op school
wil vieren op 5 december. Hij wil graag dit jaar op tijd arriveren en heeft gevraagd of alle
kinderen UITERLIJK OM 8.10 uur op school willen zijn. DUS ECHT NIET LATER! We
wachten met z’n allen buiten op het schoolplein op Sinterklaas, die hopelijk ook weer een
paar Pieten meebrengt. Ouders en verzorgers kunnen op de parkeerplaats voor school ook
wachten tot de Goedheiligman is gearriveerd. De kinderen worden deze ochtend van een
hapje en een drankje voorzien, dus de fruittas kan thuisblijven. Verder informatie volgt in de
volgende nieuwsbrief.
Happy Kids
In deze Sinterklaastijd heeft iedereen te maken met veel verschillende gevoelens. Waarbij
nieuwsgierigheid en spanning wel de boventoon voeren. Natuurlijk wordt ook iedereen blij van de
mooie cadeautjes en al het lekkers.
Soms voel je je even verdrietig of boos wanneer je iets anders krijgt dan je had verwacht, maar hoe
ga je daar dan mee om? Het omgaan met dat soort gevoelens staat de komende week centraal bij
de Happy Kids lessen.
Oud papier
De opbrengst in het begin van deze maand was 4260 kg.
Hiermee kan de OV weer allerlei leuke dingen ondernemen.

Bezoek aan ‘t Welgelegen
De kleuters hebben afgelopen maandag weer een bezoek gebracht aan de ouderen in ‘t
Welgelegen. Na een gezellig bakje koffie hebben we met z’n allen vlaggetjes gekleurd om
daar vervolgens een mooie Sinterklaasslinger van te maken, die in de koffieruimte van de
ouderen kan worden opgehangen.
We hebben weer veel glunderende gezichten, van zowel de kinderen als de ouderen, gezien
tijdens deze bijeenkomst. Er is ook veel gelachen; er was één opa die heel veel grapjes
maakte.
Het volgende bezoek staat gepland op dinsdag 17 december; dan gaan we kerstbakjes
maken.
Schooldammen
Hoewel we op de vrijdagmiddag dit jaar niet zullen dammen, willen we wel de leerlingen de
gelegenheid geven deel te nemen aan het damtoernooi op woensdagmiddag 8 januari.
Er zal in teams gespeeld worden en ieder team bestaat uit minimaal 4 deelnemers (evt. 1
reservespeler). Leerlingen van groep 5-6 vormen samen een team en leerlingen van 7-8
ook.
Wanneer je interesse hebt, mag je je melden bij je juf.
Volleybal
In de bijlage zit een uitnodiging voor een volleybaltoernooi – leerlingen van groep 5 t/m 8.
Hiervoor moeten de teams uit 4 (max. 6) personen bestaan. Wanneer je hier belangstelling
voor hebt, kun je een team vormen en je (met een begeleider) aanmelden bij de organisatie.
GVO en HVO
In de bijlagen treft u een verslag van de GVO en HVO lessen die de afgelopen periode op
school zijn gegeven.
Soeka’s.
Gemaakt door de leerlingen van groep 7/8 tijdens de GVO lessen.

