Maandag 5 december is de uitreiking van de
Sint Surprise Award door Sinterklaas.

Sint op school
Sinterklaas
heeft
beloofd
maandag 5 december gewoon
op school te komen en we zullen zien met hoeveel pieten.
’s Middags zijn de kinderen vrij.

Andere juf
Donderdag 1 december wordt juf Sabine van
groep 3 geopereerd aan haar knie. Omdat er
enkele weken herstel voor staat hebben we
voor de periode een vervangster gevonden.
Juf Josta Goedhart komt tot aan de kerstvakantie in groep 3 en zij gaat er met de kinderen
een leuke feestmaand van maken.

Informatie VOS
Maandag 28 november om 18.30
uur is er een informatie avond
voor de ouders van groep 8. Tijdens deze avond zal er iemand
van de scholengemeenschap
VOS op school informatie komen
geven over de overgang van basisonderwijs
naar middelbaar onderwijs. De avond zal rond
19.30 uur afgelopen zijn.
Fruit in de pauze
In het kader van het EU-schoolfruit
krijgen de kinderen via school een

fruithapje voor in de ochtendpauze. Welk fruit
ze krijgen is afhankelijk van de leverancier.
Komende week staat de levering van het volgende fruit gepland (onder voorbehoud):
Dinsdag: mandarijn,
Woensdag: peer
Donderdag: kiwi

Verlof
Woensdag 30 november heeft
juffrouw Carla v. Os verlof. Zij
wordt vervangen door juffrouw
Mylène Starre.
Vrijdag 2 december heeft juffrouw Lia Tabeling
verlof. Zij wordt dan vervangen door juffrouw
Marjan Streefkerk.

Geen speelgoed en pokémons
Zoals u wellicht weet is de afspraak
dat kinderen geen speelgoed mee
naar school meenemen. Dit geldt ook
voor de Pokémons, die houden we graag buiten de deur.

>> Peuternieuws <<
Vrijdagmiddag 2 dec. vieren we samen met de
peuters van de grote
groep het Sinterklaasfeest. De kinderen mogen, als ze dat leuk vinden, verkleed komen als Sinterklaas of als
Piet. Maandagmiddag 5 december zijn de kinderen vrij.
Maandagochtend 5 december wordt het Sinter-

klaasfeest gevierd met de peuters van de
kleine groep. Ook zij mogen natuurlijk verkleed komen.

Programma OUDERKAMER
Dinsdag 29 november wordt er informatie
gegeven over media-gebruik.
In de Ouderkamer zijn er elke week activiteiten voor ouders. Gastvrouw is Munise.
Zij is van Stichting Aanzet en begeleidt de
activiteiten.

Onze jarigen
Jamairo Blinker 29 nov
Rody Thomas
1 dec

Data om
28 nov
5 dec
22 dec

6 jaar
7 jaar

te noteren
MR-vergadering
Sinterklaasviering: 12.15u vrij
Kerstviering: aanvang 17.30u
‘s middags vrij

Jaargang 18
28 nov t/m 4 december 2016

Pietennieuws

Communicatie verbeteren of beter zichtbaar worden met
uw bedrijf of organisatie? Jozet ondersteunt u graag.

Vorige week hing er een wandelstok op het schoolplein met
een briefje eraan: ik ben het zat!
Deze week kregen we een brief
van piet. Hij is te oud en te moe
om Sinterklaas te helpen, hij wil
met pensioen !
Gelukkig had hij nog wel onze
zelfgemaakte schoenen gevuld
met een chocoladelolly, maar
wie kan hem op 5 december helpen? De kinderen gaan proberen hun pietendiploma te halen
tijdens de gymles en dan zullen
we zien wie de beste hulppiet is.
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Sintnieuws voor gr 5 t/m 8
Vrijdagochtend 3 december je
surprise inleveren op school. Je
surprise niet inpakken.
Vrijdagmiddag tentoonstelling
van de surprises op de vide en
jurering door alle groepen. Van
15.30 tot 15.45 uur hebben ouders de mogelijkheid om de surprises te bekijken.

