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PODIUMOPTREDEN GROEP 7 EN 8
Op woensdag 26 november verzorgt groep 7/8 het
podiumoptreden. Alle groepen mogen komen
kijken. Ook de ouders, familieleden, en bekenden
van de leerlingen van groep7/8 mogen komen
kijken. De zaal gaat open om 11.30 uur. Tot
woensdag.
VOORLEESWEDSTRIJD

Sinterklaasfeest zou komen. Toch vond Juf Lenny
dat er bij de kleuters en groep 3-4 wel iets moest
komen voor de kinderen die nog heilig geloven in
Sinterklaas. Na overleg met Juf Diana heeft Juf
Lenny ouders uitgenodigd, die zich opgegeven
hadden om extra hulp te willen bieden bij het
Sinterklaasfeest, om in de groepen 1-2 en 3-4 toch
iets bijzonders te doen. Daarom zijn er dit jaar
alleen bij deze groepen de” knutselpieten” bezig
geweest.
BADMINTON GROEP 7 EN 8
Wat was het spannend! Groep 7 en 8 hebben een
goede tweede plaats behaald. Het scheelde maar 2
% of ze hadden de eerste plek. Het was een leuke
wedstrijd. Heel gemoedelijk en sportief. Wij
willen alle ouders bedanken, die gereden hebben.
Heel fijn! Ook de sportkleding is direct gewassen.
BEDANKT.
HERINNERING
U kunt nog de machtiging van de ouderbijdrage
inleveren.
Bent u deze machtiging kwijt, geef dit dan even
door aan de leerkracht.

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET
ONDERWIJS.

En de winnaar is………MANOUK KRAGTEN
(links op de foto)uit groep 8. Manouk gaat op 4
februari 2015 onze school vertegenwoordigen op
de regionale wedstrijd. Hier gaat zij strijden met
leerlingen van andere scholen voor de titel
“regionale voorleeskampioen”. Manouk heeft nog
een paar weken om met voorlezen te oefenen.
VERSIERAVOND SINTERKLAAS.
Dit jaar hebben de leerkrachten besloten dat er
geen gezamenlijke versieravond voor het

Docenten van het HPC, Pantarijn en Helicon
kwamen uitleg geven over hun school. De
leerlingen van groep 7 en 8 mochten ook mee
komen. Groep 7 wordt al een beetje voorbereid op
volgend schooljaar. Groep 8 moet dit schooljaar
gaan kiezen. Voor 1 maart 2015 moet al duidelijk
zijn wat de keuze gaat worden.

KERSTVIERING 18 DECEMBER 2014.
Donderdag 18 december vieren wij op school met
de kinderen een gezellig kerstdiner.
Dit diner vindt plaats van 17.00 uur tot 18.30 uur.
De kinderen zijn die middag om 12.30 uur vrij en
worden weer om 16.50 uur op school verwacht.
Na afloop van het diner om 18.15 uur is er een
sfeervolle afsluiting in de hal. Hierbij worden de
ouders/verzorgers van de leerlingen ook verwacht.
Vanaf 18.00 uur krijgen zij op het schoolplein
eerst wat te drinken en wat lekkers aangeboden,
waarna zij dan om 18.15 uur de school kunnen
binnenkomen. Om 18.30 uur is de kerstviering
afgelopen.
Verder informatie over deze viering krijgt u per
brief die op maandag 1 december aan uw kind zal
worden meegegeven.

LOOTJES TREKKEN IN GROEP 5,6,7en 8,
SPANNEND……..De lootjes zijn getrokken. De
leerlingen gaan voor €5,- iets kopen. Ze maken
een mooie surprise en een gedicht. Op 4 december
worden de surprises ingeleverd. Inleveren in een
tas of plastic zak. Op de surprise graag duidelijk
de naam vermelden.
De juffen maken er een tentoonstelling van.
KRIEBELBEESTJES

DIE hebben wij niet meer in
school!!!! Verbannen…..uitgeroeid!

KERSTKAARTEN VOOR HET GOEDE
DOEL!
Met een hoop plezier hebben onze ‘kunstenaars’
de meest mooie tekeningen gemaakt. Het resultaat
is overweldigend en waarschijnlijk zijn zij al
enthousiast bezig met de verkoop van de kaarten.
Deze kaarten verkopen de kinderen binnen de
familie- en kennissenkring. Natuurlijk aan u als
ouder maar ook aan wederzijdse opa’s en oma’s,
tantes en ooms, de buren aan weerszijde en
overige vrienden en bekenden. Die zes setjes zijn
dus zo verkocht !

DECEMBER
01-12 Suhaa Ali
02-12 Cheyenne Jansen
05-12 Sinterklaas

gr 5
gr 7

Waarom?
Ten eerste omdat de opbrengsten van onze actie
naar een goed doel gaan: Stichting Kinderen van
de Voedselbank. Hierover heeft u reeds een
folder ontvangen. U kunt ook alles nog eens
nalezen op www.kinderenvandevoedselbank.nl.
Eenmaal per jaar steunen wij als school een goed
doel. Onze kinderen doen iets moois voor andere
kinderen. Jarenlang hebben wij de kinderen in
ontwikkelingslanden een mooie schoenendoos
gestuurd met inhoud.
Deze kaartenactie is plaatsvervanger van de actie
Schoenendoos.
Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven
hebben voor minder bedeelde kinderen.
Het project is tot nu toe natuurlijk al erg leuk
geweest voor de kinderen, maar wordt dankzij u
een succes.
Op maandag 1 december ontvangen wij graag de
opbrengsten van de verkochte setjes en/of de
overgebleven setjes terug.Wij danken u alvast
voor uw medewerking.

AGENDA
1-12: inleveren niet verkochte kerstkaarten
2-12: GGD aanwezig
4-12: surprise inleveren
5-12: sint en pieten op school
5-12: 12.30 uit…..

