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Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1 dec.
3 dec.
4 dec.
5 dec.
6 dec.
7 dec.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 dec.
11 dec.
12 dec.
13 dec.
14 dec.

Oud papier (fam. Bosch en Kelder staan op het schema)

Sinterklaas, zie verderop
Verkoop overblijfkaarten – laatste maand, zie verderop

Sinterklaas 5 december
De pieten zijn afgelopen week al een keertje geweest…. Het
waren echte rommelpieten. Dinsdag 27 november was het echt
een grote chaos in de lokalen en de gangen. Americo heeft zelfs
in één van de wc’s een herinnering achter gelaten. Het was echt
schrikken.
Na het opruimen bleek ook dat er voor alle kinderen wat lekkers
was achter gelaten, dat maakte veel goed.
Wij hebben van de pieten te horen gekregen dat Sinterklaas woensdag 5 december bij ons op school zal
komen. We verheugen ons hier al enorm op.
De pieten hebben ons verteld dat alle kinderen op het plein moeten blijven wachten. Natuurlijk zijn de
(groot-)ouders ook van harte welkom om Sint welkom te komen heten.
Nadat Sint op het plein is welkom geheten, gaan Sint, piet (/ pieten?), kinderen en juffen naar binnen om
daar het feestprogramma voort te zetten. Hierbij hoort ook ranja en een speculaasje.
Om 12.15 zijn de kinderen gewoon vrij en hebben we Sinterklaas alweer uitgezwaaid.
Sportlijst
Enige tijd geleden stond in de weekkaart de melding dat u een oproep zou krijgen om een sportlijst in te
vullen. In de bijlage treft u een brief aan met hierin een link.
Alvast bedankt voor het invullen.
Overblijfkaart
Vrijdag 7 december is de laatste keer waarop er overblijfkaarten verkocht zullen gaan
worden.
De kaarten gaan normaal gesproken in een veelvoud van 5, dit keer kunnen ook losse
strips á €1,50 gekocht gaan worden.
Het zou prettig zijn wanneer u vooraf alvast weet hoeveel strippen u nog nodig hebt tot
de herfstvakantie.
Op donderdag 20 en vrijdag 21 december is er geen overblijf in school.
Mocht u na de vakantie nog strippen overhebben, dan zal een moment geprikt gaan worden om dat te
verrekenen.

Dammen - herhaling
Er zijn weer verschillende kinderen aan het dammen op de
vrijdagmiddag en een aantal damt natuurlijk wekelijks bij de
damclub.
Er zijn ook dit jaar schooldamwedstrijden gepland:
Op woensdag 9 januari (13.30 – + 16.30) is het schoolteam
damtoernooi. We kunnen inschrijven met teams voor groep 5/6 en
7/8. Kinderen die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich opgeven bij hun juf. Ieder team bestaat uit 4
dammers.
Op 23 januari is het persoonlijk schooldamkampioenschap (13.30 – + 16.30), hieraan kunnen alle kinderen
van de groepen 5 t/m 8 zich aanmelden.
Continurooster - herhaling
Zoals gemeld zullen we na de kerstvakantie starten met het continurooster. Vanaf dan zullen de volgende
lestijden gaan gelden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur

De vierjarige kinderen van groep 1 zijn om 12.00 uur vrij
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij

