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07 december 2018

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•

Agenda
Personele zaken
Herhaalde oproep toestemmingsformulier
Sinterklaasfeest
Adventsviering
Kerst
Make a wish – van Anna van der Geest

Bijlagen
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Agenda
Datum
10 december
11 december
11 december
20 december
21 december

Activiteit
Adventsviering
Bibliotheek groep 1/2 en 7/8
MR-SAC vergadering
Kerstdiner
Kerstviering

Tijd
8.30 uur – 9.30 uur
11.00 uur
19.30 uur – 21.00 uur

Personele zaken
Op dit moment is niks nieuws te melden.

Herhaalde oproep: inleveren toestemmingsformulier
In de vorige Nieuwsbrief hebben u wij u gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen en in te
leveren.
➔ Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u dit dan alsnog getekend inleveren bij de
leerkracht of directeur? Wij moeten het formulier van iedereen ontvangen.
➔ Mocht u het formulier kwijt zijn – u heeft hem zowel op papier als digitaal ontvangen – dan
kunt u een nieuwe opvragen. Dat is geen enkel probleem!
Alvast hartelijk dank!

Sinterklaasfeest
Afgelopen woensdag hebben we met de kinderen, ouders/verzorgers en de leerkrachten Sinterklaas
ontvangen op het schoolplein. Het vreemde was dat hij geen pieten bij zich had! Hoe Sinterklaas ook
zocht m.b.v. zijn verrekijker, ze waren nergens te bekennen…
Gelukkig bleken ze in school te zijn: ze hadden die nacht geslapen in een tentje in de speelzaal.
Toen de pieten terecht waren, kon het feest beginnen! We hebben met z’n allen een aantal liedjes
gezongen onder begeleiding van juf Antje op de gitaar. Daarna was er even tijd om wat dringende
vragen van de kinderen aan Sinterklaas en de pieten te stellen.
Vervolgens gingen alle kinderen naar de eigen groep en kwam Sinterklaas met z’n pieten langs.
In groep 5/6 en 7/8 waren prachtige surprises gemaakt door de kinderen! Iedereen heeft weer goed
zijn/haar best gedaan!

Na een feestelijke ochtend waarin iedereen verwend werd met een cadeau werden Sinterklaas en
zijn pieten uitgezwaaid door alle kinderen. Al met al een mooi feest!
De foto’s van deze ochtend komen op de website in het fotoalbum.
N.B. Doordat wij nog (lang) niet van iedereen het toestemmingsformulier hebben ontvangen, kunnen
wij helaas geen/nauwelijks foto’s openbaar delen.

Adventsviering
Beste ouder(s), verzorger(s) van de kinderen van groep 1 en 2 + 7 en 8,
Hierbij nodigen wij u uit om op maandag 10 december om 8.30 uur aanwezig te zijn bij de
Adventsviering in het speellokaal. De viering duurt tot ongeveer 9.30 uur.
Pastor Nelleke zal deze viering leiden. In de viering is een iets grotere rol weggelegd voor de kinderen
van groep 1 en 2 en voor de kinderen van groep 7 en 8.
Wij stellen het op prijs als u even via de mail laat weten of u aanwezig bent bij de viering, dan weten
wij hoeveel extra stoelen wij in het speellokaal mogen plaatsen.
Helaas lukt het niet om alle ouders/verzorgers uit te nodigen i.v.m. de beschikbare ruimte. Wij hopen
op uw begrip hiervoor.

Kerst
In de laatste week voor de Kerstvakantie wordt Kerst gevierd op school met een kerstdiner en een
kerstviering. U ontvangt hier nog alle informatie over.

Make a wish – van Anna van der Geest

Nogmaals bedankt dat ik op school lekkere dingen mocht verkopen, ik vond het super leuk om te
doen. Mijn opbrengst die middag is: €74 ! Ik ben heel blij met de opbrengst en het totale opgehaalde
bedrag van alle finalisten is in totaal: €1500 ! En wil ik daarom ook jullie allemaal en de ouders
bedanken voor jullie bijdrage :)
Niet alleen het goede nieuws is dat we zoveel geld hebben opgehaald met elkaar, maar ook dat ik
gekroond ben gister tot Beauty Queen Netherlands (zie foto’s hieronder)! En wil ik nogmaals
iedereen bedanken voor alle steun!
Met vriendelijk groet,
Anna

