Agenda december

Jarig deze maand

04 december

Sinterklaas komt op school!
Alle leerlingen zijn om 12.00
uur vrij.
MR vergadering 19.30 uur.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen
vrij, zodat ze zich kunnen
voorbereiden op het kerstdiner
op school. Ze worden om
16.45 uur weer op school
verwacht. De eindtijden staan
verderop vermeld.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen
vrij en start de kerstvakantie.

03 december
12 december
14 december
15 december
22 december
24 december
29 december
30 december
31 december

Kerstvakantie!!!
Fijne feestdagen en tot volgend
jaar!

Daltonregels

09 december
17 december

18 december
19 december
t/m
03 januari

Job Voerman
Andrea Valk
Bas Dalsem
Jayson Ruiter
Oger Reijn
Anouk Lozeman
Niels Vos
Megan Supheert en Maartje Vos
Daley van Vliet

Groep 1/2:
Week 49
Week 50
Week 51
Week 02

Als ik met een werkje stop, ruim ik
alles netjes op.
Heeft een ander soms verdriet, help
hem dan als je ’t ziet.
Met lachen is niets mis, zolang het
maar niet om een ander is.
Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.

Groep 3 t/m 8:
Week 49+50
Week 51+02

Tot de pauze is het op de gang stil,
omdat je daar dan rustig werken wil.
Ruim je spullen netjes op, dan blijft
de klas tiptop.

Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart…. zou de Sint dit jaar wel een bezoek aan de Engelenberg kunnen brengen?
Wij hopen dat hij ons op vrijdag 4 december gewoon komt verblijden met zijn komst. Omdat we rekening moeten
houden met de corona richtlijnen, zullen we hem dit jaar niet samen met de ouders en broertjes en zusjes op het
plein ontvangen, maar gewoon in de school.
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht en gaan net zoals elke andere dag de school binnen. Daarna
zullen de kinderen samen met de leerkrachten de Sint en zijn pieten verwelkomen in de school.
We vieren de rest van de ochtend op passende wijze Sinterklaas met alle kinderen en om 12.00 uur zijn alle
kinderen vrij.
Alle kinderen krijgen deze ochtend wat te drinken en wat lekkers, maar geef ook gewoon een pauzehap mee aan
uw zoon of dochter. De kinderen van groep 5-8 trekken lootjes in de groep en maken dit jaar alleen een gedicht bij
hun cadeau. Met de cadeaus en de gedichten spelen ze een leuk Sinterklaasspel in de klas. Het cadeau met gedicht
leveren ze, voorzien van een naam, op donderdag 3 december al in bij de leerkracht.
We hopen er ook dit jaar weer een mooi feest van te kunnen maken!
Namens de Sinterklaascommissie

Kerstdiner
De Sint heeft zijn hielen nog maar net gelicht of we beginnen alweer met de voorbereidingen voor het kerstfeest.
We zijn blij dat we dit jaar een mogelijkheid hebben gevonden om op donderdag 17 december kerst te kunnen
vieren op school: We gaan genieten van een kerstdiner en een heuse kerstshow, die door groep 5 wordt verzorgd.
Elke groep bekijkt deze show via het digibord in de eigen klas.
In verband met het kerstdiner, zijn de kinderen donderdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.
Om 16.45 uur wordt iedereen weer verwacht op school. U kunt afscheid nemen van uw kind bij het hek, alwaar de
kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 op het plein worden opgewacht door de leerkrachten. De kinderen van groep 5, 6, 7
en 8 mogen na aankomst direct zelf naar binnen. Let wel: Het hek is niet eerder dan 16.35 uur open, dus kom zeker
niet te vroeg.
Om 18.15 uur kunnen de kinderen van groep 1 , 2, 3 en 4 weer bij het hek door u worden opgepikt. Wilt u er
alstublieft voor zorgen dat er maximaal 1 persoon per gezin naar school komt om uw kind(eren) te komen halen?
Ditzelfde geldt om 18.30 uur voor de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8.
We maken er een gezellige kerstviering van!
Namens de kerstcommissie

