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Wij feliciteren Rafaël, Adam en Quincy met hun verjaardag.
Sinterklaas
Zoals u misschien gezien heeft zit er een groot gat in het plafond van De
Schatkamer. Er lagen meel en pepernoten op de grond en de muts en zak
met cadeautjes waren blijven hangen in het gat. Piet heeft zijn been daarbij
erg bezeerd.
Omdat Piet nu niet mee kan helpen met het bakken van pepernoten, hebben
de kinderen dat gedaan. Wat fijn dat er ook zoveel ouders waren om daarbij
te helpen.
Op woensdag 5 december brengt Sint met zijn pieten een bezoek aan onze
school. Om 8.30 uur zingen we hem buiten toe. We heten
Sint en de pieten in de middenruimte welkom. U kunt
daarbij aanwezig zijn.
Daarna vervolgt Sint zijn programma in de groepen.
Vol verwachting klopt ons hart…
Tekenfund
Er waren 41 ondernemende kinderen die een webwinkeltje
hebben geopend en die hebben gezamenlijk 83 artikelen
verkocht. De opbrengst hiervan voor school is 145,88.
Wij zijn hier heel blij mee en gaan er leuke activiteiten van
organiseren voor de kinderen. Alle kinderen die hier aan meegeholpen hebben heel erg bedankt. We
wensen iedereen heel veel plezier met de gekochte artikelen.
Kleding inzamelen
Op 29 november werd de ingezamelde kleding opgehaald. We zijn heel blij dat het elk
inzamelmoment meer kilo’s worden. Deze keer is er 410 kilo verzameld, wat komt op een bedrag van
123 euro. In maart gaan we weer opnieuw inzamelen. U kunt dus vast weer gaan verzamelen.
Bedankt voor uw bijdrage hierbij.
Oproepje
Wij zijn alvast lege blikken en potjes aan het verzamelen voor de kerst. Heeft u deze voor ons? Dan
kunt u die op school inleveren. Alvast bedankt.
November/ december

Wo 5 dec

Sinterklaasfeest op school

Groep 1-8

Wo 19 dec

Kerstviering ’s avonds
Info volgt
Speelgoedochtend
Alle kinderen vrij vanaf 12.30
uur
Kerstvakantie

Groep 1-8

Vr 21 dec
Ma 24 dec t/m 6 jan

Groep 1-8
Groep 1-8
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