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Geachte ouders/verzorgers en kinderen,

We zijn heel blij dat de school nog open mag blijven en aanstaande vrijdag op school
Sinterklaas gevierd kan worden. Helaas kunnen er ook dit jaar geen ouders aanwezig zijn
bij dit feest, maar Sinterklaas zal zelf wel aanwezig zijn.
Als Sinterklaas het land weer uit is, gaan wij onze aandacht richten op het naderende
Kerstfeest. We doen dat met de Adventsvieringen die in de groepen gehouden worden.
Op donderdag 23 december zullen we dan als afsluiting in de groepen de kerstviering
houden.

Agenda
Vrijdag 3 december
· Sinterklaasviering op school
· Groep 1: 8.30 - 12.00 uur school
Maandag 6 december

Opleiding Jonge Kind Specialist
Op 17 november zijn Rianne Stange en Conneke Holleboom geslaagd voor de opleiding Jonge Kind Specialist.
Tijdens deze opleiding hebben zij veel kennis opgedaan
over de wijze waarop jonge kinderen het beste leren.
Veel van deze kennis wordt al toegepast in de dagelijkse
praktijk. We werken thematisch en proberen zoveel
mogelijk de leerdoelen te behalen door spelend en
bewegend leren.
Wij zijn trots op Rianne en Conneke en hopen samen het
onderwijs aan jonge kinderen de komende jaren verder
door te ontwikkelen.
Leerlingenraad
Op donderdag 18 november is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest onder leiding
van juf Conneke. Naast wat onrealistische wensen, zoals een springkussen, werden er
ook een aantal goede opmerkingen gemaakt. De kinderen willen graag meer goede
voetballen en basketballen hebben. Ook willen de kinderen graag nieuwe Dogmanleesboeken. We gaan kijken of voor deze wensen budget vrijgemaakt kan worden. Ook
kwam de vraag of het schoolplein weer betegeld kan worden op de plekken waar de
zieke bomen weg gehaald zijn. Dit gaat inderdaad in december gebeuren. Er wordt nog
overlegd of er nieuwe bomen geplant worden, omdat er nu geen schaduwplekken meer
zijn. Tot slot gaven de kinderen aan dat ze graag willen dat de hygiëne op de toiletten
beter wordt. In alle klassen is besproken dat het de bedoeling is om door te trekken en
je handen te wassen als je naar het toilet geweest bent.
Sinterklaas vieren
Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas een bezoek aan onze school brengen. Helaas is
het dit jaar opnieuw niet toegestaan dat ouders hierbij aanwezig zijn. Sinterklaas wordt
in het Trefpunt verwelkomd door de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Na de ontvangst
in het Trefpunt gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 verschillende activiteiten doen
en een bezoek brengen aan Sinterklaas.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben met hun klasgenoten lootjes getrokken. Zij
gaan die ochtend met hun groep de surprises uitpakken en er een leuke ochtend van
maken. In verband met de RIVM-maatregelen moeten de leerlingen deze dag, zoals
gebruikelijk, hun eigen eten en drinken meenemen.
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· Oud papiercontainer
Woensdag 8 december

· Meneer Dennis jarig
Donderdag 9 december

· 15.00 uur teamvergadering
Donderdag 16 december

· 15.00 uur teamvergadering
Donderdag 23 december

· Kerstviering in de klas
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Vrijdag 24 december 12.00 uur

· Alle leerlingen vrij
Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari

Kerstkaarten
Zoals vermeld in de schoolkalender, is het niet toegestaan om
op school kerstkaarten uit te delen. Mochten kinderen toch een
kerstwens aan hun klasgenoten willen geven, dan is het wel toegestaan om één mooie kaart voor de hele groep te maken. Deze
groepskaart wordt dan door de leerkracht in het lokaal opgehangen of neergezet.

Kerstviering
Helaas is het niet mogelijk om ’s avonds een Kerstviering te
houden met de huidige regels. De Kerstviering zal dit jaar onder
schooltijd in de eigen klas gehouden worden op donderdag 23
december. U krijgt t.z.t. nog informatie hoe we de kerstactiviteiten precies vorm gaan geven.

