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SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN MET JE KNECHT…!
Op vrijdag 30 november komen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek brengen aan de school.
Rond 08.45 uur verwelkomen we met alle groepen de Sint en zijn Pieten op het BORplein
aan de kant van de gymzaal. Gezamenlijk zingen we het welkomstlied.
De kinderen zoeken deze ochtend buiten de eigen leerkracht op en gaan daarbij staan. U
bent ook van harte welkom om te komen kijken naar de aankomst van Sinterklaas. We vragen de ouders om achter het lint te gaan staan. Dus niet bij de kinderen in het vak, anders
kunnen de kinderen het niet goed zien. De kinderen mogen uiteraard verkleed naar school
komen.
Sinterklaas en zijn Pieten gaan met groep 1 t/m 4 een feestje vieren in de gymzaal. Vervolgens brengt Sinterklaas nog een persoonlijk bezoek aan deze klassen.
De groepen 5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest met surprises in de klas.
Bij slecht weer kan de Sint niet op het schoolplein ontvangen worden. Zijn ontvangst is dan
in de school. Helaas kunnen wegens ruimtegebrek ouders daar dan niet bij aanwezig zijn.

DE OPBOUW OP WIELEN
Woensdag 5 december(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de derde editie van de
Opbouw op Wielen.. De groepen 3 t/m 8 mogen deze dag weer tijdens de kleine pauze eigen
‘materialen op wielen’ meenemen; rolschaatsen/skates, een skatebord/flowboard, een step
of space scooter (géén fietsen of oxboards).
Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd onder begeleiding van een leerkracht, maar
blijft op eigen risico.
Bij deze ‘materialen op wielen’ hoort natuurlijk ook bescherming, zoals knie-, elleboog- en
polsbescherming. Bij onervaren skaters is een helm ook een vereiste. Voor deze bescherming
dient iedereen zelf te zorgen.
De kinderen uit de groepen 4 t/m 7 worden deze dag om 08.40 uur buiten opgehaald door de
eigen leerkracht en zij begeleiden de kinderen met “het parkeren” van de materialen in de
speelzaal.
De leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur met hun ouders naar binnen, de eigen leerkracht staat bij de speelzaal om de materialen op de juiste plek te zetten.
De groepen 7B en 8 zetten hun materialen wél gewoon bij hun klas in de BOR. Ook de kleinere materialen kunnen gewoon naar de eigen klas worden meegenomen.
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Let op!! Er mag géén gebruik worden gemaakt van de materialen op wielen voor en na
schooltijd, dit in verband met de veiligheid en drukte op de speelplaats.

JULIE IS GEBOREN
Op zondag 25 november is geboren Julie, dochter van juffrouw Imke en haar partner Tom.
Julie is een prachtige baby en met moeder en dochter gaat het prima. Wij feliciteren de ouders heel hartelijk en wensen Julie een lang en gelukkig leven toe.

SPEELGOED MEENEMEN GROEP 1 EN 2 OP 6 DECEMBER
Op donderdag 6 december mogen de kinderen uit groep 1 en 2 één stuk speelgoed meenemen dat ze bijvoorbeeld met pakjesavond hebben gekregen. Ze mogen over het speelgoed
vertellen in de kring en ze mogen er mee spelen. Let op: Het kan gebeuren dat er iets beschadigt of kwijtraakt. Geef dus geen speelgoed mee met veel kleine onderdeeltjes of speelgoed dat snel kapot gaat. Zorgt u ervoor dat er een naam op het speelgoed staat? Wij wensen de kinderen veel speelplezier!
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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