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Komende activiteiten
Dit staat er de komende periode op het programma:

7 december:

oud papier

12 december:

kerststukjes maken

13 december:

winterfair

19 december:

kerstdiner

20 december:

alle leerlingen 12 uur vrij.

23 december t/m 3 januari: 2020 kerstvakantie
4 januari 2020:

oud papier

6 januari 2020:

O.R vergadering

9 januari:

luizenpluizen

10 januari 2020:

volgende nieuwsbrief

Sinterklaasfeest
Sinterklaas kwam donderdag 5 december met twee Pieten op school.
Hij kwam aan op een heel grote trekker. Sint zat voorop in de laadbak.
Gelukkig zat een Piet er naast, zodat die Sint een beetje kon
ondersteunen. Ze vertelden wel dat ze veel last van de mist hadden
gehad.
We stonden met z’n allen buiten Sinterklaasliedjes te zingen. Het was
een vrolijke bijeenkomst. Meester Jan kon de Sint en zijn Pieten rond
kwart voor 9 welkom heten. Na een gezamenlijke start ging de
bovenbouw naar hun eigen lokaal om de surprises uit te pakken. De
onder- en middenbouw gingen spelletjes doen.
We zijn erg blij met de ouders die nog hebben geholpen, dank
daarvoor.
Het was een erg gezellige dag. Zie ook Facebook.
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Oud papier
Zaterdag 7 december wordt het oud papier weer opgehaald. Aan de beurt zijn deze keer de
ouders van Tijs van den Heuvel en Thomas en David van Beek.
Voor wie het rooster is kwijtgeraakt sturen we dat als bijlage weer mee.
Zaterdag 4 januari 2020 zijn de ouders van Stijn en Rens Prins en Larim Malek aan de beurt.

Thema Hallo Wereld
Op dit moment wordt er over het thema licht gewerkt. In de bovenbouw worden allerlei
“lichtfeesten” behandeld. In de middenbouw wordt er veel aandacht besteed aan allerlei
contrasten. In de onderbouw zijn ze hier ook mee bezig. De leerlingen hebben een bloem
gemaakt. Deze ging open in het water.

Kerstbakjes
Donderdag 12 december worden er weer kerstbakjes gemaakt. De traditie die ongeveer 7
jaar geleden gestopt, wordt nu weer opgepakt.
De leerlingen moeten voor het volgende zorgen:
• Een bakje
• Versiering die in het bakje komt.
De school zorgt voor: groen, oase en een kaars.

Kerstmarkt
Zoals jullie weten hebben we dit jaar geen kerstmarkt op school. De kerstmarktcommissie
met het team hebben besloten om met een kraampje mee te doen met de winterfair in
Blokzijl.
We doen echter maar 1 dag mee en wel: vrijdag 13 december van 16.00 – 21.00 uur.
Elke groep gaat iets maken om te kunnen verkopen voor het goede doel. De verkoop is
gewoon algemeen. Wie dus iets van z’n eigen kind wil kopen, moet ervoor zorgen dat ze op
tijd zijn. We houden geen spulletjes achteruit.
De bovenbouw gaat weer overheerlijke kniepertjes bakken en nog wat andere lekkernijen
maken. De onder- en middenbouw maken leuke hebbedingetjes.

Kerstdiner
Donderdag 19 december hebben we ons jaarlijkse kerstdiner. Iedereen komt dan op z’n
paasbest op school. De uitnodiging met daarop de precieze tijden volgt nog.
De bovenbouw zorgt voor het diner onder leiding van Marja de Boer. Zij is onze kookjuf.

Luizenpluizen
Donderdag 9 januari 2020 worden alle leerlingen weer op luizen gecontroleerd. Het is
handig dat de kinderen dan geen gel in hun haar hebben en dat de meisjes geen
ingewikkelde kapsels met vlechten etc. hebben.

