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Agenda
Sinterklaas komt op bezoek!
We hebben een brief gekregen van de Sint: hij komt woensdag 5
december langs met een aantal Pieten!
Alle kinderen gaan in de ochtend op de reguliere manier naar
binnen. Daarna zorgen we, dat we, met de hele school (inclusief
peuters), om 08.45 uur buiten staan om de Sint op te wachten.
We vervolgen het feest in de gymzaal. Eerst met alle groepen,
maar de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan al snel naar het
eigen lokaal om hun gedichten te lezen en de cadeaus uit te
pakken. Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit.
Ook Kerst laat niet op zich wachten.
Donderdag 6 december gaat de
ouderraad vanaf 08.30 uur de school
versieren! U helpt toch wel????
Woensdag 19 december is er een
Kerstfair, waarbij de leerlingen o.a. zelf
gemaakte knutselwerkjes gaan verkopen voor het goede doel:
KiKa! U ontvangt hier snel meer informatie over, maar houd
woensdag 19 december vanaf 11.30 uur maar alvast vrij in uw
agenda! ’s Avonds is het eindejaarsdiner. We starten om 18.00 uur
en eindigen de avond een uur later, om 19.00 uur. Ook hiervan
ontvangt u na de Sintviering meer informatie.

Groep 4 treedt op in Florence
Zaterdag 8 december gaan de leerlingen van groep
4 optreden in Florence - Houthaghe (Toon Dupuisstraat 10). Zij hebben op school heel hard geoefend
en hebben voor het échte optreden nog een
generale repetitie (09.15 uur) bij Florence. Het concert, samen met het
Grijze Koppen Orkest (bewoners van Florence), start om 10.30 uur en
duurt tot 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en luisteren!
Laatste les naschoolse cursus honkbal
Maandag 17 december is de laatste les van de
naschoolse cursus honkbal. De deelnemende kinderen
hebben veel geleerd. Alle belangstellenden zijn van
harte welkom om te komen kijken, De eerste les is van
15.00 – 15.45 uur en de tweede van 15.45 tot 16.30 uur.
Help!!!!! Wij hebben uw hulp hard nodig……..
Donderdag 6 december wordt onze mooie, maar ó zo grote,
kerstboom weer in de hal opgezet! Komt u helpen??? Om
half 9 staat de koffie en thee klaar!

Maandag 3 december
* 12.00 uur Leerlingenraad
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Woensdag 5 december
* Sintviering
Donderdag 6 december
* 08.30 uur: opruimen Sint versiering en
aansluitend versieren school voor Kerst:
alle hulp is welkom!
Vrijdag 7 december
* 08.30 uur: versieren school voor Kerst:
alle hulp is welkom!
Zaterdag 8 december
* 10.30 – 11.30 uur: groep 4 treedt op in
Florence met het Grijze Koppen Orkest
Maandag 10 december
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Dinsdag 11 december
* 13.00 uur: overleg overblijfmedewerkers
Woensdag 12 december
* Groep 8 Sova KasEld; 09.30 en 10.45 uur
Donderdag 13 december
* 08.30 uur: bijeenkomst ouderraad
Maandag 17 december
* Volgende nieuwsbrief komt uit
* Laatste naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Woensdag 19 december
* 11.30 uur Kerstfair
* 18.00 uur Eindejaarsdiner
Donderdag 20 december
* Opruimen Kerst
* Middag vrij voor alle leerlingen, start
kerstvakantie 12.00 uur!
Vrijdag 21 december t/m zondag 6
januari
* Kerstvakantie

