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Feest
7 december: studiedag
groep 1 en 2: leerlingen
vrij
16 december 17.1518.30 kerstmaaltijd op
school
17 december:
kerstviering: leerlingen
groep 1 t/m 4 om
12.00uur uit
18 december:
studiedag, alle
leerlingen vrij
21 december tot en
met 1 januari:
kerstvakantie
11 januari: start thema
3: leven en overleven

Vandaag maakte Sinterklaas zijn opwachting op
onze school! Het was een groot feest. Via
Social Schools heeft u al beeldmateriaal
ontvangen.
Het was een fijne dag. Dank aan alle ouders die
het feest hebben ondersteund!
Met het vertrek van Sinterklaas naar Spanje is de weg vrij om de school
om te toveren in kerstsferen. Fijn dat ook daar weer veel ouders bij
meehelpen. Het versieren is in de namiddag gebeurd wanneer er geen
leerkrachten meer in de school zijn, met een beperkt aantal ouders en
uiteraard afstand. En in de middag hebben de leerlingen van groep 8 al
hard gewerkt.
Kerst zal dit jaar iets anders verlopen dan
andere jaren, maar we zijn blij dat we het
kunnen vieren. Op woensdagavond zullen we
met de kinderen in de klas eten. Eten hiervoor
wordt dit jaar door ons i.s.m. de ouderraad
geregeld. Er zijn dus geen hapjes nodig.
Op donderdagochtend houden we tijdens
schooltijd een kerstviering met telkens de helft van alle kinderen. De
aparte kerstbrief ontvangt u komende week.
Uiteraard zijn alle activiteiten onder voorbehoud en passen we aan als de
maatregelen vanuit de overheid daarom vragen.
11 december is het kerst-truien-dag. Alle kinderen mogen dan in een
kersttrui op school komen, het hoeft natuurlijk niet. Er wordt die middag
ook door alle groepen samen geknutseld.

Halen, brengen en de
verkeersveiligheid
Sommige ouders halen en brengen hun kinderen met de auto. Dat zorgt
echter regelmatig voor opstoppingen en gevaarlijke situaties. Als u uw
kinderen met de auto brengt, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen en niet
bij de ingangen van het plein stoppen? Ook buurtbewoners klagen over
opstoppingen en gevaarlijke situaties in de straat. En vriendelijk doch
dringend verzoek om niet voor uitritten te parkeren!
Iets verder weg parkeren en het laatste stukje lopen is ook een goede
optie.

Groene schoolplein
Alle groepen gaan in deze maanden spelen op een groene speelplek. In
verschillende edities vertellen ze er iets over. Alle ideeën die ze opdoen
nemen we mee naar de ontwerper. Vandaag de beurt aan groep 5:
We kwamen aan, We hadden geen idee wat we moesten doen. We keken
even rond. We zagen bomen en boomstronken en nog een kikkertuin
met een vijver en een mini mini bamboebos. De meiden gingen
verstoppertje spelen en andere meiden gingen knutselen met spullen van
de natuur bijvoorbeeld
bamboe. De jongens gingen
tikkertje spelen. Uiteindelijk
was het heel leuk. Toen we
weer naar school moesten
wilden we dat niet. Groetjes
Lara en Talya
PS Ook juffen vonden het erg
leuk!

