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Ook de ouders zijn weer druk bezig geweest met
de leerkrachten om de school in Sint sferen te
krijgen. De school ademt weer een feestelijke sfeer
uit. Het thema zal u niet ontgaan zijn, deze keer is
het ‘bakken’. Dank allemaal voor de tijd die jullie
erin steken. De kinderen en het team worden hier
heel blij en vrolijk van.
Uit groep groen

Van Annette
Dat het weer invloed heeft op gevoelens en
gemoedstoestand van mensen dat is wel duidelijk.
Gelukkig is de herfststorm over gegaan in rustig
winterweer. Koud weer met een prachtig blauwe
lucht en zon. Het zonlicht doet ons allemaal veel
goed.
Rustig winterweer maakt ook dat we met z’n allen
kunnen genieten van de drukke tijd waar we in
zitten. We werken gestaag door en rekenen, lezen
en spellen gewoon door en intussen zijn we
allemaal ook nog druk met het Sinterklaasfeest.

In alle klassen ontstaan leuke Sint knutsels. Het is
de moeite waard om regelmatig even te komen
kijken in de klas.
Oma Wil en Walter zijn de hele vrijdag druk
geweest om met de kinderen pepernoten te
bakken. Heerlijke geuren in de school de hele dag
en kinderen die druk bezig zijn geweest om het
deeg te rollen tot pepernootjes. Fantastisch oma
Wil en Walter.

Wachten tot we naar binnen kunnen……spannend.

Cadeautjes uitpakken uit de schoen en wat zijn we
blij.

Natuurlijk konden we er direct mee spelen. Dank u
Sinterklaasje.

Uit groep oranje
Je kan ook Sinterklaas en Zwarte Piet worden
zonder je om te kleden.

Schoen zetten in de kleutergroep. En heel veel en
heel hard zingen.

Dan verwacht je dus niet dit…..

We dachten eerst nog dat de rommelpiet het had
gedaan, maar waarschijnlijk is het toch allemaal de
schuld van Americo. Daar zijn duidelijke
aanwijzingen voor.

Leeskliniek juf Henny
Juf Henny heef thuis een vervelend ongeluk
gehad. Ze heeft daarbij haar schouder gebroken.
Helaas zal ze een operatie moeten ondergaan om
haar schouder op de juiste manier te kunnen laten
herstellen. Wij leven allemaal erg mee met juf
Henny. Zodra het mogelijk is dan halen we juf
Henny op voor de leeskliniek. Wij wensen juf
Henny veel sterkte en hopen dat ze snel op mag
knappen, zodat we haar snel weer op school zien.
Kalender December
Sinterklaasviering: Maandag 5 december, alle
kinderen zijn om 12.30 uur vrij.
Kerstviering: Donderdag 22 december, alle
kinderen zijn om 12.30 uur vrij en van 18.00 uur
t/m 19.00 uur is het kerstdiner op school.
Informatie volgt nog.
Wilt u zo vriendelijke zijn om de taxichauffeurs op
de hoogte te brengen van de andere ophaal tijden
met Sint en Kerst?

