Riemslootnieuws 802
28-11-2019
Jaargang 19
E-mail: info@obsderiemsloot.nl
tel. nr. 0516 432090

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Sinterklaas
Hallo ouders en kinderen..
Volgende week donderdag 5 december is het weer zover en hopen we dat Sinterklaas weer naar De
Riemsloot komt, al is dit nog niet helemaal zeker.
Het is in ieder geval de bedoeling dat de kinderen om 8.15 uur op school zijn en meteen naar binnen
gaan, zodra de deur open gaat. Om 8.25 uur gaan de kinderen weer naar buiten.
Hopelijk komt het allemaal goed en komt Sinterklaas met zijn pieten...…
Jullie ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom, wanneer jullie komen kijken, graag achter het hek
aan de zijkant verzamelen, zodat de kinderen genoeg ruimte hebben.
De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap en drinken mee naar school te nemen.
Groeten van de oudervereniging!!

Op donderdag 5 december zal Sinterklaas langs komen in onze groepen. De kinderen van groep 1 en
2 zijn deze dag om 11.15 uur vrij. Groep 3 en 4 om 12.30 en groep 5 t/m 8 is normale tijd uit.

Kerstviering
Het duurt niet lang meer voordat het kerst is. Dus weer de hoogste tijd om het kerstdiner te
organiseren.
We willen weer een “hapjesbuffet” gaan maken. De kinderen hebben hier vorige jaren erg
van genoten! Het is hierbij de bedoeling dat de ouders zorgen voor een gerechtje. Op deze
manier creëren we een ruim en gevarieerd aanbod van allerlei lekkers voor de kinderen.
Deze opzet is alleen mogelijk met uw hulp.
Net als vorige jaren komt er op de deur van elke groep een lijst te hangen, waar u zich op
kunt geven om een gerechtje te maken. Deze lijst zal er vanaf maandag 9 december t/m
vrijdag 13 december hangen.
We begrijpen dat niet elke ouder meer op school komt, waardoor dit misschien een beetje
lastig is. U mag dan ook aan uw kind(eren) een briefje meegeven wat u zou willen maken.
Dan zorgen wij ervoor dat dit op de deurlijsten komt te staan.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:
Quiche, bowl, pannenkoeken, soep, mini pizza, knakworst, stokbrood, salade, kippenpootjes,
mini frikadellen, wraps, fruitsalade of toetje
Voorheen kreeg u een briefje mee hoeveel u van het gerecht moest maken. Dat doen we nu
niet meer. U hoeft geen grote hoeveelheden te maken. U kan zelf wel inschatten hoeveel u
ongeveer kan maken, niet elk kind eet van elk gerecht. Het gaat erom dat er een ruime
keus is voor de kinderen.
Het wordt vast weer een heel gezellig gebeuren. We hopen op veel lekkere gerechtjes op de
lijst!
De maaltijd vindt plaats op donderdag 19 december a.s. van 17.00 tot 18.15 uur.
In een volgend Riemslootnieuws leest u meer over de kerstactiviteiten.
De kerstcommissie

Kerstman gezocht!!!
Donderdag 19 december staat de kerstviering op het programma. De voorbereidingen zijn al
in volle gang. We zijn nog opzoek naar een kerstman. Lijkt het u leuk om tijdens het
kerstdiner de klassen rond te gaan als kerstman dan kunt u zich aanmelden bij juf Mieke,
m.devries@obsderiemsloot.nl. Voor het pak zorgen wij. De kerstviering begint om 17.00 uur
en is rond 18.15 uur afgelopen.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 5
Maandag 2 december toets rekenen.

Groep 6
Maandag 9 december toets geschiedenis thema 1.
Woensdag 11 december toets topografie Groningen.
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