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Er is weer een leuke en spannende periode aangebroken voor
de kinderen. Inmiddels zijn Sint en de Pieten weer in het land.
De school en alle klassen zijn prachtig versierd met mooie
tekeningen en knutselwerkjes van de kinderen. Op woensdag
5 december zal Sinterklaas onze school weer bezoeken. Wat
een eer! Ouders mogen uiteraard weer komen kijken naar de
intocht op het plein om 8.45u.
Op woensdagavond 19 december gaan de kinderen gezellig
met elkaar en hun groepsleerkracht(en) genieten van het
kerstdiner. Informatie hierover volgt nog.
Samen maken we er een gezellige feestmaand van voor de
kinderen. Alvast hartelijke dank voor uw hulp bij de organisatie
van alle feestelijke activiteiten!

Geplande activiteiten
5-12
Sinterklaasviering

18-12
Vuurwerkvoorlichting groep 8
19-12
Kerstdiner
21-12
Leerlingen zijn ‘s middags vrij
24-12 t/m 4-1
kerstvakantie
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Halloween

Het is alweer een paar weken terug dat we op 31 oktober de Halloweenspeurtocht hebben
georganiseerd. Wat een spektakel was dat! Voor de ingang van de school stond de enge
graaf Dirk opgesteld. Het plein was veranderd en was voor de gelegenheid heel griezelig
versierd. Professionele verlichting, bijbehorende muziek en de rookeffecten maakten het
plaatje helemaal compleet. Deze licht- en geluidshow werd geregeld door de ouders van
Dyoni uit groep 6. Ook aan de outfits en schmink van de kinderen was veel aandacht besteed.
Wat zag iedereen en geweldig en eng uit!!
De speurtocht was erg spannend en leidde de groepjes kinderen langs het huis waar Kay uit
groep 5 woont. Het huis was omgedoopt tot een spookhuis waar de Efteling jaloers op zou zijn.
Ogen te kort om te zien wat daar allemaal in de tuin stond. Door de toverspreuk die de
kinderen met elkaar gevonden hebben, is graaf Dirk en zijn monsters voor dit jaar gelukkig weer
verslagen.
Wij willen alle hulpouders bedanken voor de inzet tijdens deze avond. Zonder uw hulp was
deze avond niet zo succesvol geweest!
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De Dierenbescherming
Op dinsdag 6 november is er een voorlichter van de
Dierenbescherming in groep 3 & 4 langs gekomen. Hij
heeft van alles verteld over de Dierenbescherming, het
asiel en over de omgang met huisdieren en dieren in de
omgeving (bijvoorbeeld zwanen). Het was een leuke en
leerzame ochtend. Als verrassing voor de dieren
hadden de leerlingen allerlei spullen verzameld, zoals
oude handdoeken, riemen, voer en speeltjes die hij
mee kon nemen voor de dieren in het asiel in
Vlaardingen. Ouders bedankt voor jullie medewerking!
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Jarigen
In december vieren wij de verjaardagen
van:
2 Lennard
2 Indy
3 Meryam
6 Kiara
8 Kai
13 Floris
16 Kristian
18 Natalia
18 Ymke
20 Fenna
21 Quinten
22 Yasmina
30 Aaliyaa

Eind oktober is Bahar bij ons in
groep 4 begonnen. We wensen
Bahar en haar ouders een fijne
schooltijd toe.

Pagina 4 van 4

