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Sinterklaas-info
Vol verwachting klopt ons hart..
De Sint komt aan tussen 8.30 en 9.00 uur voor de school op 5
december. Natuurlijk wachten we hem allemaal op. We zijn
zeer benieuwd hoe hij dit jaar aankomt.
In verband met de aankomst van Sinterklaas vragen we u uw
auto niet voor de ingang van de school te parkeren. Zo kunnen
alle kinderen de aankomst goed zien.
Op vrijdag 11 november zijn er lootjes getrokken in de groepen
5/6, 6/7 en 8. We zijn benieuwd wat er allemaal voor moois
geknutseld gaat worden. Om dat goed te kunnen bekijken is er
vrijdag 2 december een surprise tentoonstelling. Je surprise kan
je dan donderdag 1 december op school zetten, mag ook na
schooltijd.
Het is handig om uw kind om 11.45 uur ook weer op te halen,
want de surprise die hij/ zij gekregen heeft, moet natuurlijk
mee naar huis worden genomen.
Onze ouderraad verzorgt deze ochtend het eten en drinken dus
uw kind hoeft geen pauzehapje mee te nemen.
Om 11.45 uur is het feest afgelopen, de kinderen zijn die
middag vrij van school.

Bedankt voor uw hulp
Inmiddels hebben wij genoeg materiaal
verzamelt voor de Kerstmarkt. Wij willen u
middels deze weg bedanken voor uw hulp
daarbij.
Ook willen wij u bedanken voor het verzamelen
van oud papier en kleding. In nieuwsbrief 6
hebben wij al aangegeven dat van het
opgebrachte geld nieuwe luizenzakken hebben
aangeschaft.
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Schoolfruit
Vanaf maandag 7 november ontvangen wij voor ongeveer 20 weken drie porties groenten en fruit per
leerling per week. Op deze manier eten sommige kinderen meer fruit en groente. Deze week konden de
leerlingen proeven van rettich, ook wel bekend als witte rammenas. Rettich ziet eruit als een grote, witte
winterpeen en is qua smaak goed vergelijkbaar met radijs.
U krijgt met deze nieuwsbrief een brochure erover meegestuurd waar u veel informatie over het
schoolfruit kunt vinden.

Kerstmarkt
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat er dit jaar een Kerstmarkt wordt georganiseerd op
vrijdag 16 december. De markt is op het schoolplein van 16.00 tot 17.30 in Dickens stijl. Er worden
dan spullen verkocht die de leerlingen zelf hebben gemaakt.
Tijdens de markt zal ons Kerst kinderkoor voor gaan zingen. Zij zijn elke maandagmiddag onder
begeleiding van de zang juf Dorinda Groenendijk hard aan het oefenen.

