Nieuwsbrief november 2014
05 december Sintviering en vrije middag
10 december Groep 7/8 bezoekt Helinium
16 december Mr vergadering
18 december Kerstviering
18 december Doorlopend rooster tot 14.00 uur
22 december02 januari
Kerstvakantie
05 januari
Eerste schooldag in 2015
Juf Petra
Juf Petra was afgelopen week geveld door een griepje. We hebben
juf Maaike bereid gevonden haar lessen over te nemen. Vanaf
donderdag is juf Petra weer helemaal beter!
Gym
De laatste weken gebeurt het vaak dat juf Yvet niet beschikbaar is
als gymjuf voor onze school. Ze valt dan hele dagen in op andere
scholen. We zijn heel blij dat gymmeester Mourik Huizer haar
lessen wil overnemen op die momenten. Mourik geeft op
donderdagmiddag echter les in Spijkenisse. Vandaar dat het nogal
eens voorkomt dat de gymlessen van de kinderen verplaatst
worden naar de ochtend.

Bezoek Helinium
Groep 7/8 brengt op woensdag 10 december een bezoek aan
het Helinium in Hellevoetsluis.
Kerststukjes
Donderdag 18 december gaan we met alle kinderen een
kerststukje maken. We vinden het heel fijn als alle kinderen
een bakje, oase, groen en versieringen mee nemen naar
school, dat hebben ze namelijk nodig. School zorgt voor de
kaarsen in het stukje. Heeft u nog vragen hierover? Stelt u ze
gerust aan de leerkracht van uw kind.
Kerstdiner
Net als voorgaande jaren zullen ook dit jaar de kinderen kerst
gaan vieren op school. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle
gang. Het kerstdiner zal gehouden worden op 18 december van
18.00 uur t/m 19.30 uur . Voor het kinderbuffet krijgen jullie zoals
gewoonlijk een kaartje met daarop het gerecht wat gemaakt kan
worden . Groep 7/8 gaat zoals andere jaren gourmetten. Ook
voor u als ouders hebben we dit jaar wat leuks in petto en lijkt
het ons gezellig als jullie ons kerstcafé in school komen
bezoeken. Hier zal tegen een geringe prijs een kopje
erwtensoep, broodje knakworst, chocolademelk en glühwein te
verkrijgen zijn. Tevens is er een gezellig vuur op het schoolplein
waar u met een zelf meegenomen mok of beker kan genieten
van glühwein of chocolademelk. Dus naar huis gaan is niet
nodig, want voor eten wordt gezorgd!!! Als afsluiting van de
kerstviering zullen de kinderen met elkaar kerstliederen zingen
bij het vuur! Wij willen er een gezellige kerstviering van maken
als afsluiting van het jaar en we rekenen op uw komst .
Aanwezigheid Ger
Op dinsdag 2, dinsdag 9, maandagmiddag 15 en donderdag
18 december ben ik op school.

Sinterklaas feest
Op vrijdag 5 december is het dan zover, dan vieren we de
verjaardag van Sinterklaas. We gaan er vanuit dat de Sint en zijn
Pieten ook dit jaar weer naar onze school zullen komen. We
beginnen zoals gewoonlijk op het plein met alle groepen. Natuurlijk
bent u als ouder ook welkom op het plein.
Om 8.15 uur mogen de surprises om de beurt naar binnen worden
gebracht. De kinderen hoeven geen pauzehapje of -drankje mee te
nemen. Na een gezellige ochtend op school zijn de kinderen dan
om 12.00 uur vrij. We hopen dat Sinterklaas een fijne verjaardag zal
hebben.

Oud jaar
We wensen iedereen een fijne Kerstvakantie met gezellige
dagen en alle goeds voor 2015!
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