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AGENDA
November
29
December
01
03
05
12
13

Nieuwsbrief 7

Meenemen surprises gr.5 t/m 8
Sinterklaas op school
Sinterklaas
2e Adventszondag
3e Adventszondag
Nieuwsbrief 8

INFORMATIE OP ONZE SITE:
Op onze site: www.mbschool.nl
vindt u allerlei informatie.
Diverse roosters, een
maandkalender, de nieuwsbrief,
informatie over ons onderwijs,
medezeggenschapsraad, ouderraad etc.
Ziekmelden kan via de site onder het
kopje: “ouders”.

GRUITDAGEN
Op woensdag, donderdag en vrijdag
kennen we op school de
zogenaamde
Gruitdagen. Op deze dagen krijgen
we vanuit het EU-schoolfruit
verschillende soorten groenten en/of
fruit aangeboden.

Beste lezers,
HET LAATSTE CORONANIEUWS:
Zoals u heeft kunnen horen tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november jl. zijn er
weer een aantal maatregelen aangescherpt. Gelukkig blijft de school open en stromen de
kinderen van de groepen 4 en 6 ook weer binnen.
Ouders van de kinderen van deze groepen, wij zijn er ons van bewust dat het ook voor u een
moeilijke quarantaineperiode is geweest en dat het een grote impact op uw gezinsleven
heeft gehad. Ondanks dat, hebben wij gemerkt dat u begrip heeft getoond voor de situatie en
dat u in samenwerking met de school deze periode bent doorgekomen.
Ouders bedankt!

Vandaag ontvangt u wederom een brief met daarin de nieuwe regels voor het onderwijs die
formeel vandaag op maandag 29 november ingaan.
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SINTERKLAAS LAAT EEN BOEK ACHTER…
Op maandag 15 november jl. hebben wij met de groepen 1 t/m 4 de Sinterklaasvlag
gehesen.
Na het uitwisselen van allerlei gebeurtenissen die de kinderen hadden meegemaakt bij de
komst van de Sint en hetgeen wat zij gezien hadden op tv, “zongen” de kinderen de vlag
omhoog. Meester Roy liet een mooi rood boek zien en vertelde dat hij het boek die ochtend
in zijn kamer had gevonden.
In dat boek stonden alle activiteiten beschreven die de komende periode gaan plaatsvinden
op onze school. Meester Roy had er stiekem in gelezen en is er achter gekomen dat er heel
veel leuke dingen gaat gebeuren.
SURPRISE MEE OP WOENSDAG 1 DECEMBER
Het is de bedoeling dat a.s. woensdag (1 december) de kinderen uit groep 5 t/m 8 hun
surprise/gedicht mee naar school nemen. Zo kan het worden tentoongesteld in de hal, zodat
eenieder kan genieten van de mooie surprises.

SINT OP SCHOOL
Eindelijk is het dan zover.......hij komt, hij komt......
De Sint komt a.s. vrijdag(3 december) op school om samen met ons zijn verjaardag te
vieren.
De kinderen hebben het Sinterklaasjournaal gevolgd en meegeleefd met de
avonturen van de pieten, die o.a. een slinger weggehaald hadden voor de
verjaardag van Ozosnel. Foei! Foei! Gelukkig hebben ze de slinger ook
weer teruggehangen in de klas.
Het bezoek van de voorleespieten was super leuk. Ze hadden spannende
verhalen.
De verjaardag van de Sint wordt vrijdag in de hal gevierd, waarbij elke klas aan de beurt
komt om voor de Sint en zijn pieten een versje, liedje of dansje te laten zien.
Zo kunnen we gelukkig toch zorgen voor een leuk Sinterklaasfeest voor onze kinderen.
Tegelijk willen we het Sinterklaas comité bedanken voor de fijne samenwerking.
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KERST
Volgende week wordt er in de groep ook weer gewerkt aan de kerst. Het thema dit jaar is
MOOI.
In de groepen zullen we de adventsverhalen vertellen rondom dit thema.
We luisteren naar mooie kerstverhalen en zingen mooie kerstliedjes. De verdere
planning over de Kerst zal in de volgende nieuwsbrief komen te staan.

KERSTSTUKJES MAKEN
De voorbereidingen van de Kerstviering zijn in volle gang.
Samen gaan we er, ondanks alles, een gezellige periode van maken.
Op woensdag 22 december gaan we Kerststukjes maken in de hal. Dit doen we met onze
eigen groep.
Voor het Kerststukje zou het fijn zijn als de kinderen het volgende zelf meenemen:
-Natte oase
-Een bakje of potje
-Een kaars of een waxinelichtje
-Groene takjes
-Eventueel kerstdecoratie
Mochten hier vragen over zijn, dan kunt u bij de groepsleerkracht
terecht.

OPROEP!
Wie zou er boeken willen kaften voor onze schoolbibliotheek? We hebben allemaal leuke,
nieuwe boeken die nog gekaft moeten worden.

Als je wilt helpen, kun je via de mail contact opnemen
met juf Margo(groep 5): m.wijma@pro8.nu.
Alvast bedankt.
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RONDJE LANGS DIVERSE GROEPEN:

Zes pepernoten in een
splitsmachine

boot schilderen

Zelf een boot geknutseld

Deelnemen met je fiets aan het verkeer
Groep 3-4 is tevens naar de firma Nijland
Tweewielers B.V. geweest voor een
rondleiding. De kinderen weten nu alles
over de fiets.

Thuisonderwijs in
groep 4

Waarom moeilijk doen als het samen kan!
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