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Sinterklaas
Vrijdag 4 december a.s. is het zover,
Sinterklaas! Uit betrouwbare bronnen
hebben wij vernomen dat Sinterklaas al
vóór de kinderen op school aankomt, dus
helaas geen aankomst met ouders dit jaar,
wat gezien de maatregelen ook beter is.
Wel gaan we er natuurlijk een ontzettend
leuke dag van maken waarop de kinderen
om 12 uur vrij zijn. Verder moeten ze hun
fruittas en een grote tas voor hun cadeau
meenemen. Wij hebben er zin in!
Kerstviering 2020
Dit jaar gaat onze kerstviering er anders uitzien
dan voorgaande jaren, dit in verband met de
Corona-maatregelen. De kerstviering op
donderdag 17 december komt helaas te vervallen
en de kinderen gaan op deze dag gewoon tot
14.30 uur naar school. Gelukkig hebben we een
mooi alternatief gevonden!
De viering vindt nu plaats op dinsdagmorgen 15
december in de Hesselerhof. Hier gaan de kinderen
een interactieve kerstvoorstelling bijwonen van Tijl
Damen “Als ik Kerst mis”. We zouden het erg leuk vinden als de kinderen, deze dag, op
hun kerstbest naar school komen! Meer informatie volgt t.z.t. in een speciale
kerstuitnodiging. Op vrijdag 18 december begint de kerstvakantie voor alle kinderen om
12.00 uur.
Wijzigingen in de kalender
 Vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Alle kinderen zijn om
12.00 uur vrij.
 Vrijdag 18 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
Schoolorkest
Mijn naam is Renée Buiting en ik ben 8 jaar en ben net
begonnen in het schoolorkest. Ik kon niet zo goed kiezen
tussen saxofoon of trompet, het is saxofoon geworden
omdat mijn moeder er ook één heeft.

Ik heb al geleerd hoe ik hem in elkaar moet zetten, hoe ik hem moet vasthouden en hoe
ik erop moet blazen. Ik vind juf Janny heel erg lief.
Ik werd uitgenodigd voor de spelletjes avond en had erg heel erg veel zin in om er naar
toe te gaan! We hebben echt super leuke spelletjes gedaan. Als eerste gingen we
lasergamen, daarna gingen we wat ben ik doen, met muziek instrumenten. Ik was een
triangel. De bingo was ook heel erg leuk, omdat ik een prijs had gewonnen. Ik had een
heel mooie potlood. De hoofdprijs was een muziek box, maar die won ik niet helaas.
Tussendoor kregen we ranja met chips. Het was een hele leuke avond!
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- Brief GGD en MWC
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