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Agenda:
Vrijdag 4 december:
Maandag 7 december:
Vrijdag 18 december :
Maandag 4 januari:
Vrijdag 22 januari:
Maandag 25 januari en
dinsdag 26 januari:

Sinterklaasviering op school
De klassenouders komen de school in Kerstsfeer brengen vanaf 13.30 uur
Kerstviering op school (met ouders!)
Eerste lesdag van 2016
De schoolverlaters zijn vrij i.v.m. de bespreking van de externe
eindcommissie
Alle leerlingen zijn deze twee dagen vrij i.v.m. een studiedag en een
periodeplanningsdag.

Beste ouder(s) en verzorger(s),
In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de voorbereiding van het
Sinterklaasfeest. In de weekopeningen zagen we verschillende filmpjes. In het
eerste filmpje zagen we dat senior-Piet inmiddels te oud werd om zijn werk goed uit
te kunnen voeren. Sinterklaas plaatste een vacature voor een Piet, de vacature ziet
u in de middenruimte boven het podium hangen. Juf Anneke, meester Anton en
meester Dennis wilden graag Piet worden. In het tweede filmpje zagen we hoe ze
zich verkleedden tot Piet in opleiding. In het derde en laatste filmpje zagen we hoe
de juf en de meesters zich voorbereidden op de komst van Sinterklaas, bij meester
Jeffrey lieten ze zich van hun beste kant zien bij Pietengym.
We zijn benieuwd of Sinterklaas een van de drie in dienst gaat nemen.
Vrijdag 4 december gaan de kinderen na binnenkomst gewoon naar de klas waar de
dag gezamenlijk wordt gestart. De ouders/verzorgers gaan net als op andere dagen na het wegbrengen de
deur uit naar huis of naar het werk. In de middenruimte ontvangen we later op de ochtend Sint en zijn
Pieten. Vervolgens komt hij in alle klassen langs. Om 14.30 uur zijn de kinderen vrij.
Deze laatste maand van het jaar start zo met het feest van de Sint.
Maandag 7 december komen de klassenouders vanaf 13.30 uur de school in Kerstsfeer brengen door de
gang en de middenruimte mooi te versieren. Mocht u in de gelegenheid zijn om te komen helpen, bent u
van harte welkom.
Vrijdag 18 december starten we de dag met de Kerstviering in de
middenruimte. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Noteert u het
alvast in uw agenda. Een aparte uitnodiging volgt binnenkort. De viering
zal ongeveer om 9.15 uur klaar zijn.
Met vriendelijke groet, Arno Westerhof (locatiedirecteur)

Themaoverzicht Trefwoord
Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Kleren maken de man
Inhoud: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding;
kleding zegt veel maar ook niet alles.
Bijbel: Naäman (2 Koningen 5)
Week 50 en 51 (7 t/m 18 december): Sterrenregen
Inhoud: Mensen in het licht zetten, onrecht aan het licht brengen.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2)

Jarigen
Deze maand zijn deze kinderen jarig: Nino, Senna, Skye, Iris, Karim en Jim.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Poppentheater
Op vrijdag 6 november ontvingen wij poppentheater Hans Schoen die voor ons de voorstelling “Een grote
dikke pannenkoek” speelde.
Het poppentheater kwam vanwege het 40-jaring onderwijsjubileum van juf José, zij bood de voorstelling
aan de kinderen aan. Hier een aantal foto’s van het bijzondere optreden. Juf José kreeg van de kinderen
mooie rozen en een aandenken.

