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Sinterklaas, iedereen moet om 8.10 uur op het plein zijn! De
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij.
Oud papier (M. Haarman en G. v.d. Kamp staan op papier)

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
We hebben een start gemaakt met de structurele invoering van Happy Kids. De geluiden zijn heel
positief ook over het feit dat we iedereen via de weekkaart op de hoogte houden van de
onderwerpen die aan de orde komen gedurende een week.
Soms is een les echter heel intensief en soms juist veel minder. Hierdoor zien collega’s
mogelijkheden om soms een les over meer weken te spreiden of juist wat te bundelen. Het feit dat er
wekelijks in de weekkaart staat waar de les over zal gaan, bemoeilijkt dat.
We hebben afgesproken dat we per maand de onderwerpen zullen gaan benoemen.
In december komen de wat zwaardere onderwerpen aan bod: omgaan met boosheid en zorgen.

Het zorgenvriendje zal ook aan de orde komen.
Een knuffel met een rits als mond waar de zorgen ingestopt kunnen worden.
Zijn er creatieve papa’s / mama’s / opa’s / oma’s die nog wel een restje stof
hebben liggen en een zorgenvriendje voor de groepen willen maken?

Bij Happy Kids for Life worden meerdere bronnen gebruikt. Zo ook voor de zorgenvriendjes, kijk op:

https://sorgenfresser.com/nl/hoe-werkt-het/

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 en volleybal – leerlingen van groep 5 t/m 8.
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.
Vorige week zat een uitnodiging voor een volleybaltoernooi in de bijlage
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.
Kerst
Sinterklaas is nog niet geweest, maar de kerstvoorbereidingen zijn alweer in volle gang.
Volgende week meer informatie over het buffet nieuwe stijl, het maken van de kerstbakjes
(17-12 ’s middags) en het verloop van de kerstavond – die donderdagmiddag zijn de
kinderen vanzelfsprekend vrij.

Rommelpiet!
“En we hadden nog wel zo gezegd dat hij niet moest komen!”

