Kalender van deze maand
04 - 12
05 - 12
06 - 12
11 - 12
13 - 12
17 - 12
18 - 12
20 - 12
22 - 12
07 -01
09 - 01

Sinterklaasmusical 13:45 uur
Sinterklaasfeest / Leerlingen ‘s middags vrij
Uitslaapuurtje 9:30 uur beginnen
Voorlichting afvalscheiding in alle groepen
Kerstcircuit
Zwemmen groepen 4-5-6
Kerststukjes maken
Kerstmusical 10:45 uur / leerlingen ‘s middags vrij / Kerstdiner 17:00 - 18:30 uur
Start kerstvakantie t/m 6 januari
Weer naar school
Luizencontrole

Sinterklaas
Op dinsdag 4 december wordt om 13:45 uur door een aantal kinderen uit de
bovenbouw een sinterklaasmusical gespeeld. Zij/wij zouden het erg leuk
vinden als u komt kijken. Deze musical duurt ongeveer een half uur.
Aansluitend kunt u boven de tentoonstelling bekijken van de surprises die
gemaakt zijn door de kinderen van groep 6 t/m 8.
Kortom een gezellige sinterklaasmiddag, waarbij we een hoop mensen hopen
te ontmoeten.
Op woensdag 5 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek brengen
aan onze school. Wij verwachten de Sint om 8:30 uur. De kinderen hoeven niet
eerst naar binnen, maar kunnen meteen buiten op de Sint wachten. De ouders
mogen ook blijven kijken naar de aankomst van de Sint. De kinderen zijn op
deze dag om 12:00 uur uit.
Op donderdag 6 december mogen de kinderen een uurtje uitslapen en om 9:30 uur beginnen.

Kerstknutsel circuit
Op donderdag 13 december houden wij een kerstknutsel circuit. Er zijn 2
rondes waarin kerstknutsels gemaakt zullen worden. Van 10:45 tot 11:45
uur en van 12:45 tot 13:45 uur. Wij kunnen hierbij nog wat hulp gebruiken.
Wilt u helpen en een groepje begeleiden, graag! U kunt zich hiervoor
opgeven bij de leerkracht.
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Kerstmusical (herinnering)

Op donderdag 20 december om 10.45 uur wordt de kerstmusical
gespeeld door kinderen van de midden-/bovenbouw. U bent van harte
welkom om te komen kijken.

Kerstdiner
Op donderdag 20 december is het kerstdiner van 17:00 - 18:30 uur.
De kinderen zijn ‘s middags vrij. Het is de bedoeling dat de kinderen
zelf bestek, een bord en een beker meenemen. Vanaf 10 december
hangen er intekenlijsten bij de klasdeuren waarop aangegeven kan
worden wie wat maakt/meeneemt. Het eten kan om 17:00 uur bij
aanvang van het kerstdiner meegebracht worden. De ouders kunnen
kiezen of zij naar huis gaan of op het plein onder het genot van een
drankje en soep willen wachten. Om 18:15 uur sluiten wij de avond
feestelijk af met een optreden van alle kinderen voor de ouders op
het kleine plein.

Vanuit de OVL
Als leuke herfst-activiteit heeft de bovenbouw pompoenen uitgehold. Met de handige uitsnij-zaagjes
die de vaders hadden gemaakt ging het uithollen / uitsnijden hartstikke goed. Een ieder heeft zijn /
haar pompoen meegenomen naar huis!
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Sint Maarten
Wat hebben we genoten van de prachtige liedjes die de kinderen hebben voorgedragen tijdens het
Sint Maarten op school. Ze hebben er uiteraard wat lekkers voor gekregen!

We bedanken Spar Tijms uit Ursem!
Zij hebben de mandarijnen voor het
Sint Maarten gesponsord!

Hulp gevraagd
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om feedback. We wilden graag weten waarom
weinig ouders zich opgeven om te komen helpen bij activiteiten. We hebben van meerdere ouders
begrepen dat het handiger zou zijn als het versieren in de avond plaats zou vinden. Voor het kerst
versieren hebben we nieuwe lijsten opgehangen met daarop 2 opties qua tijd:
Donderdag 6 december in de avond en vrijdag 7 december in de ochtend.
Voor de donderdagavond was er 1 aanmelding, we hebben er dus voor gekozen om deze avond niet
door te laten gaan. Voor de vrijdagochtend zijn er nog niet voldoende aanmeldingen. We hopen dat
er meer ouders zijn die een handje kunnen komen helpen, we maken er met elkaar een mooie
sfeervolle school van!

Vrijdagochtend 7 december vanaf 8.30 uur.
Wij zorgen voor lekkers bij de koffie!

De OVL is op zoek naar nieuwe leden!
Heb je interesse? Laat het ons weten!
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December weetjes en vraagjes
-

Er zijn voor de Sinterklaasversiering leuke nieuwe decoratie zwarte pieten aangeschaft. En
ook voor de kerst zijn er nieuwe versieringen gekocht!

-

Op dinsdag 18 december gaan de kinderen weer kerststukjes maken. Heeft u groen, takken,
kaarsen, bakjes, kerstversiersels over? Dan kan school het goed gebruiken!

-

Op 20 december hebben de kinderen weer het kerstdiner op school. Voor de ouders is er
dan uiteraard weer een Kerstborrel met soep op het plein!

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt maandag 7 januari
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