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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Herstel juf Jeanette
Afgelopen maand is juf Jeanette 2 keer onder het mes geweest i.v.m. een kwaadaardig melanoom.
Gelukkig is deze week bekend geworden dat er geen foute cellen meer zijn aangetroffen. Afgelopen
week is Jeanette thuisgebleven om te herstellen. Volgende week zal zij weer opbouwen en weer
meer op school aanwezig zijn.
Juf Mirjam
Juf Mirjam zal tot de Kerstvakantie ook opbouwen. Dit betekent dat ze tot de vakantie vervangen
wordt door meester Rienk op maandag en juf Corine op dinsdag en woensdag.
Vervanging juf Elbrich
Maandag en dinsdag zal juf Elbrich vervangen worden door meester Paul Rona.

Sinterklaas op school
Op vrijdag 4 december aanstaande komt Sinterklaas op school. Hij komt zonder pieten. Sinterklaas
zal wel alle groepen even zien en hij heeft beloofd dat hij wel cadeautjes mee zal nemen. We
beginnen deze dag gewoon om 8.30 uur.
De groepen 1 t/m 4 zullen één voor één bij Sinterklaas op bezoek komen in het speellokaal van de
kleuters, op gepaste afstand.

Omdat het voor de jongste kinderen ( groep 1 en 2) altijd wel een intensieve en spannende dag is
zullen zij om 10.30 uur al vrij zijn op 4 december. Groep 3 en 4 zijn om 12 uur vrij en de groepen 5
t/m 8 gewoon om 14.15 uur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas ook dit jaar weer door surprises te maken met een
mooi gedicht erbij (zie nieuws uit de groepen voor toelichting).
De kinderen hoeven deze ochtend geen fruithap en drinken mee te nemen. Groep 5 t/m 8 moet wel
eten en drinken voor de lunch meenemen.
Wie dat wil, mag verkleed als Sint of Piet naar school komen.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 2
Vandaag hebben we met behulp van groep 7 een fantastische Pietenochtend gehad. De kinderen
hebben verschillende spelletjes gedaan, gegymd in het speellokaal en heerlijk geluisterd naar een
voorleesverhaal. Aan het eind van de ochtend hebben alle kinderen een pietendiploma gekregen. We
willen groep 7 hartelijk bedanken voor hun hulp.
Sinterklaas in groep 5 t/m 8 – surprise met gedicht
Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas. Hoewel de goedheiligman niet meer in de groepen 5
tot en met 8 op bezoek komt, gaat het ook daar een gezellig feest worden.
Vrijdag 20 november hebben de kinderen in groep 5 t/m 8 lootjes getrokken. Voor € 4,00 kopen ze
een cadeautje. Bij dit cadeautje hoort een surprise en een zelfgemaakt gedicht. Kinderen die een
gedicht maken moeilijk vinden mogen ook een leuk verhaaltje schrijven passende bij het kind.
Het woord ‘surprise’ zegt het eigenlijk al. Voor wie het cadeautje is, blijft een verrassing.
In de groepen wordt uitgelegd wat er van de kinderen verwacht wordt. Wanneer ze er echt niet
uitkomen, kunnen ze altijd de leerkracht vragen om hen op weg te helpen.
Wij verwachten dat alle kinderen op 4 december, misschien met wat ondersteuning van ouders, een
leuke surprise krijgen met een passend gedicht.
De kinderen kunnen als ze ‘s morgens op school komen hun surprise in hun eigen klas brengen.
Wanneer we allemaal in de klas zijn loopt elke groep met hun desbetreffende leerkracht langs de
verschillende bovenbouwgroepen om alle surprises even te kunnen bekijken. Daarna gaat iedereen
weer naar hun eigen klas om de surprises uit te pakken.
Bram Stoker uit groep 7 zoekt zijn gymtas
Bram mist al 2 weken zijn gymtas met daarin gymkleding en gymschoenen. We hebben al overal op
school gezocht maar helaas hebben we de tas niet gevonden. Is er misschien iemand die de tas van
Bram heeft gezien? Het is een kleine, zwarte rugtas van het merk Quechua. Opvallend is de oranje
rits.

NIEUWS VANUIT DE OV
Denkt u nog even aan de vrijwillige ouderbijdrage?
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