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Algemeen

Agenda

Sinterklaas op school

4-12 Sinterklaas op school

Dinsdagnacht is piet op school geweest en
woensdagochtend zijn alle kinderen verrast met
een chocoladeletter.

4-12 Groep 5-8 middag vrij

Zoals alles er nu uitziet komt Sinterklaas met 1
piet op school. Al eerder hebben we aangegeven
dat ouders er dit jaar helaas niet bij kunnen zijn.
Samen met de kinderen maken we er een
gezellige ochtend van.

Welkom op school

3-12 Surprises op school (5-8)

Hieronder nog even een paar aandachtspunten:
•

Groep 5 tot en met 8 brengt donderdag 3
december de surprise al naar school;

•

We willen u vragen om uw kind(eren) vrijdag
4 december echt op tijd te brengen zodat we
om 8.30 uur kunnen starten met het Sinterklaasfeest;

•

Alle groepen hebben deze ochtend geen gym;

•

Deze ochtend hoeft er geen fruit en drinken
meegegeven te worden. Dit wordt geregeld
door de Ouderraad;

•

Groep 5 tot en met 8 is deze dag ook om
12.00 uur vrij.

4-12 Nieuwsbrief

Deze week is Zoë begonnen in
groep 1. We wensen haar samen
met haar ouders
een fijne tijd toe bij
ons op school.

Oudertevredenheidsonderzoek
Als het goed is ontvangt u deze
week of begin volgende week een
e-mail van de Successpiegel om
mee te werken aan een oudertevredenheidsonderzoek.
Met dit onderzoek krijgt school inzicht over hoe tevreden u bent
over onze school. Door uw mening
te geven weten wij wat goed gaat
en wat we nog kunnen verbeteren.
We hopen dat zoveel mogelijk
ouders het onderzoek invullen.
Uiteraard volgt er later een terugkoppeling.
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Groepen

Bijbelverhalen

PBS gedragsles

Het adventsproject gaat verder. Deze week
wordt in de groepen weer een stukje van de
Zandtovenaar gekeken.

Komende week staat de volgende
gedragsles centraal:

Naast het projectlied zingen we “Laat het
Kerst zijn”.

Respect:
Praat respectvol

Pietenochtend voor peuters en groep 1-2
Woensdag 2 december vindt er een gezamenlijke peuter-kleuter
activiteit plaats. De peuters en de kleuters hebben deze ochtend
samen een pietenochtend.
Ze gaan in groepjes allerlei verschillende activiteiten doen rondom het thema Sinterklaas.
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