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SINTERKLAASFEEST OP DE OPBOUW
Het is bijna zover. Op donderdag 5 december 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 BOR-plein aan de kant van de gymzaal.
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 de kinderen 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.
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.
Wij wensen iedereen een gezellige dag toe, met veel Sinterklaas en Pieten plezier.

SPEELGOED MEENEMEN GROEPEN 1/2 OP 6 DECEMBER
Op vrijdag 6 december mogen de kinderen uit de groepen 1/2 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!

GEGEVENS OUDERS EN LEERLINGEN
Graag willen wij als school up to date gehouden worden van adressen, telefoonnummers en
bijzonderheden van onze leerlingen. Als er wijzigingen zijn, graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) of via het e-mailadres info@bs-opbouw.nl
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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