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Voortgangsgesprekken facultatief
Schoen zetten
8.20 u – 8.45u inloopmoment voor alle ouders
Afscheidsmoment juf Gaby 14:15u
Surprises inleveren
14.15u tot 14.45u – Kijkmoment surprises
Sinterklaas op school
19.30u Groep 8 informatie avond VO
19.30u – versieravond kerst
Advent viering
Kerstviering en kerstdiner
Organisatiedag – alle leerlingen vrij! Start kerstvakantie t/m 9 januari

Sinterklaas en zijn pieten hebben ook dit jaar weer ons land gevonden. De school is prachtig versierd. Wij
willen de Ouderraad bedanken voor de nieuwe versiering.
Woensdagochtend was er ineens iets geks aan de hand bij de kleuters. Er waren propjes in de bouwhoek
gevonden en er was een filmpje van een nieuwe schoonmaker…. Maar gaat dat allemaal wel goed?

Afscheid juf Gaby
Na meer dan 25 jaar trouw dienstverband nemen wij op 30 november afscheid van juf Gaby. De huidige
groepen van juf Gaby doen dit onder schooltijd. Heeft uw kind ooit ook bij juf Gaby in de klas gezeten of wilt
u haar gewoon even gedag zeggen, dan kan dit van 14:15u tot 14:45u in de onderbouwvleugel.

Smaakwereld – smaaklessen
Wekelijks genieten onze leerlingen van het schoolfruit. Naast de aandacht voor voeding op
school is het ook goed om thuis met dit thema aan de slag te gaan. Daarom is de
interactieve klikplaat ‘De Smaakwereld’ ontwikkeld met verschillende thema’s zoals de
boerderij, de moestuin en de keuken. Bij elk thema zijn er proefjes, speurtochten,
recepten en spelletjes die u samen met uw kind kunt bekijken. https://smaakwereld.nl/

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest is voor de één bekend, voor de ander wat minder. In Nederland vieren we vanaf
half november tot 6 december het Sinterklaasfeest. Het begint met de intocht van Sinterklaas uit
Spanje en eindigt met pakjesavond. In de tussentijd maakt Sinterklaas van alles mee en mogen
kinderen vaak hun schoen zetten. Op deze website kunt u meer informatie vinden:
https://npokennis.nl/longread/7910/waarom-vieren-we-sinterklaas.
U kunt ook op school terecht voor meer informatie over de vieringen.
Explanation in English: Celebrating Sinterklaas in the Netherlands: a guide for parents. On this website
you can find more information: https://npokennis.nl/longread/7910/waarom-vieren-we-sinterklaas

Ouderraad
De Kerst versieravond is verzet van 6 december naar 7 december. Wij hopen ook dit jaar weer op uw
hulp te kunnen rekenen. Via uw klassenouder ontvangt u binnenkort meer informatie over de
versieravond.
Op woensdag 21 december is het jaarlijkse kerstbuffet. Ook dit jaar organiseert de Ouderraad een
kerstmarkt waar u (tegen contante betaling) diverse lekkernijen kunt kopen, er staan ook enkele
kramen met (kerst)artikelen.
Vindt u het leuk om in een kraam te staan met zelfgemaakte producten of wilt u etenswaren
verkopen, dan bent u van harte welkom! Dit kunt u tot 30 november laten weten. Meer informatie
leest u in de bijlage.

Nieuws van buiten
Breinbijsluiter
Een veerkrachtig brein is belangrijk. Het helpt je omgaan met hevige stress en tegenslag. Maar hoe
ontwikkelt het brein zich? En hoe dragen ouders bij aan het ontwikkelen van een veerkrachtig brein
van hun kind? Dat wordt heel helder uitgelegd in een reeks van drie animaties: De Breinbijsluiter.
https://www.augeo.nl/nl-nl/themas/veerkracht-en-steun/breinbijsluiters/

Bijlagen, klik op de link om te openen:
-

Brief over Corona van Meer Primair
Letter Covid Meer Primair (English version)
Informatie vanuit de Ouderraad over de kerstmarkt
Nieuwsbrief Vreedzame school, blok 2
Nieuwsbrief GGD over aanbod cursussen voor kinderen en volwassenen

