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SINTERKLAAS OP SCHOOL en een ONDEUGENDE JUF MARJOLEIN!
De kinderen en het team hebben ontzettend
genoten van een gezellige Sinterklaasviering.
Die begon in de ochtend op het plein met een
heuse juf verkleed als Sint Nicolaas, omdat ze zo
graag een keertje Sinterklaas wilde zijn. De
kinderen hadden dat natuurlijk snel door. Maar
gelukkig kwam vervolgens de echte jarige Sint
aangewandeld in het gezelschap van zijn Pieten.
Sinterklaas en zijn Pieten hielden de kinderen
lekker in beweging buiten, waardoor het gezellig
en warm was. Graag willen we de vader van Zoë
en Rhomey en Lyzaja bedanken voor hun inzet
dit feest tot een succes te maken. Zij zijn de hele
ochtend in de weer zijn geweest met de
muziekinstallatie. Daarnaast zou er geen feest
zijn zonder Sint en zijn Pieten. Iedereen hartelijk
bedankt. Ook de leden van de Ouderraad, die
ons met allerlei hand- en span diensten terzijde
hebben gestaan, ook in aanloop naar deze dag
toe, willen we hartelijk danken. Tot volgend jaar
allemaal!!!
Om 15.00 uur gingen alle kinderen tevreden en
met volle buikjes van de pepernoten naar huis.
De cadeaus en surprises waren erg leuk.
Iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet om er
iets unieks van te maken. En dat is zeker gelukt!
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BOUW!DIPLOMA
Joepie, deze knappe dame heeft haar bouw!diploma behaald.
Gefeliciteerd, Evi. Supergoed gedaan!!

DUIKELREK
Zo was het weg en zo is er weer één terug. Het gaat om het
duikelrek. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid
van de speeltoestellen op het plein en vond dat het duikelrek
wat er stond niet veilig was. Daarom haalden medewerkers het
weg. Na diverse telefoontjes van school gebeurde er weinig.
Tot onze grote verrassing kwamen medewerkers van de
gemeente deze week opeens een vervangend exemplaar
plaatsen. Het leek wel Sinterklaas;-)
We zijn er hartstikke blij mee. Nu kunnen de kinderen weer
naar hartelust duikelen.

HALT.
Vandaag hebben leerlingen uit groep 7 en 8 voorlichting
gekregen van een medewerker van Halt. over vuurwerk.
Door deze voorlichting te organiseren geven we de
kinderen mee wat de gevaren zijn, zodat zij leren daarmee
om te gaan. Maar ze leren ook wat de risico’s en
consequenties zijn bij verkeerd gebruik.
AGENDA
De aankomende weken staan in het teken van Kerstmis.
Graag maken we u attent op het zingen op het kerkplein.
Vr. 13 dec.om 19.00 m.m.v. MaasMuziek.
Do. 19 dec. Gewone schooldag en in de avond kerstdiner!
Vr. 20 dec. vanaf 8.30 uur alle feestartikelen in de gangen
en centrale ruimtes opruimen olv OR.

Volgende week zijn de rapportgesprekken. Zoals u van mij
gewend bent, ben ik dan ook ‘s avonds aanwezig. Mocht u
mij iets willen vragen of iets willen bespreken, dan zie ik u
graag. Met vriendelijke groet, juf Anja.

