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Sinterklaas-info
Vol verwachting klopt ons hart..
Op 5 december komt de Sint komt aan tussen 8.30 en 9.00 uur
voor de school. 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 17 november zijn er lootjes getrokken in de groepen
5, 6/7 en 7/8. We zijn benieuwd wat er allemaal voor moois
geknutseld gaat worden. Om dat goed te kunnen bekijken is er
maandag 4 december een surprise tentoonstelling. De surprise
kan vrijdag 1 december naar worden school gebracht. Zorg dus
dat je op tijd begint.
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.

Schoolfruit
Vanaf maandag 20 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 radijs, peer en mandarijn.
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Kerst op OBS Mildenburg
U heeft het waarschijnlijk al in uw agenda gezet maar voor wie dat nog niet heeft gedaan:
vrijdag 15 december organiseren wij een Kerstmarkt op school. De markt is van 16.30 tot 18.30.
Er worden dan spullen verkocht die de leerlingen zelf hebben gemaakt in kleine groepjes met
OR-leden. De OR-leden verzetten veel werk voor ons en wij willen ze alvast middels deze weg
bedanken.
Ouders kunnen tevens voor 20,- tot 25,- euro een kraam huren tijdens de markt om daar eigen
Kerstspullen, zoals sieraden, kleding, eigen gemaakte Kerstkaarten en dergelijke, te verkopen.
Als u een kraam wilt huren dan kunt u dat doorgeven aan Esther voor 4 december.
Heeft u nog tweedehands Kerstspullen, zoals Kerstballen en Kerstslingers, waar u niets meer
mee doet? Dan willen wij dit graag verkopen op de Kerstmarkt.
Tijdens de markt zal ons Kerst kinderkoor voor ons gaan zingen. Zij oefenen elke week onder
begeleiding van de zangjuf Dorinda Groenendijk.
De opbrengst van de markt komt ten goede aan school.
Op woensdag 20 december is er een Kerstdiner van 17.30-19.00, met om 17.15 uur ontvangst in
de klas. Zoals voorgaande jaren kunt u met uw kind thuis een gerecht verzorgen.
De kinderen gaan op donderdag 21 december in de ochtend naar school en zijn de middag vrij.

Foto links: kleuters zijn druk op zoek naar het juiste
schroefje om de boot van Sinterklaas weer in orde te
krijgen. Een pietepeuterig karwei!

Foto rechts: Groepen 1, 2 en 3 brachten donderdag de 23e
een bezoekje aan het Sinterklaashuis in Brielle. Het bezoek
duurde langer dan gepland maar dat vonden de kinderen
helemaal niet erg!

Heerlijk! Spelen
met bladeren.
De herfst is nu
duidelijk te zien
op het plein.
Bladeren
genoeg om mee
te gooien. Groep
8 geniet er van,
daar voelen ze
zich nog niet te
oud voor.

