7 december 2020

11 december
18 december
21 december t/m
3 januari 2021

Studiedag (leerlingen vrij)
Kerstviering (Leerlingen ’s middags vrij 12.10/12.25 uur)

9 december
9 december
11 december
12 december
12 december
12 december
12 december
13 december

Aaf (10)
Damian (9)
Stijn (10)
Frederique (8)
Julian (12)
Kick (11)
Liv (11)
Bram (12)

Kerstvakantie

Studiedag
Vrijdag 11 december staat er een studiedag gepland voor de leerkrachten.
De leerlingen zijn dus vrij deze dag.
Sinterklaas
Afgelopen vrijdag bracht Sinterklaas samen met zijn pieten een bezoek aan De Spoorzoeker. Het
was nog even spannend of hij wel zou komen, hij werkte dit jaar namelijk thuis. Heel veel kindjes
stonden vol verwachting op het schoolplein te wachten. Klein maar ook groot konden niet wachten
totdat Sinterklaas zou komen.
Er was wel iets geks aan de hand, want er hingen baretten van de pieten in de bomen op het
schoolplein, maar waar waren die pieten dan toch?
Ineens kwamen daar de pieten aangelopen, ze hadden de brandweer gebeld omdat ze de baretten
niet uit de boom kregen. De pieten kregen hulp van de kinderen maar het bleef lastig om de
baretten uit de boom te halen.
Maar wat was dat voor een sirene? Een brandweerauto. En wie zat daar dan in? Sinterklaas!
Sinterklaas heeft samen met de pieten een bezoek gebracht aan alle klassen. Van de kleuters tot
en met groep 8, iedereen was blij met het bezoek van Sinterklaas. Er waren kinderen bij die de
schoenen van Sinterklaas herkenden, omdat er laatst zo'n schoen in hun klas had gestaan. Er
waren liedjes ingestudeerd en er was een groepje kinderen dat een voorleesverhaal had
voorbereid.
Sinterklaas heeft samen met zijn pieten genoten van deze dag.
De Sinterklaascommissie
Juf Kim, juf Birgit, juf Bienne, juf Wendy, juf José, juf Anouk, Bibiane (OV) en Tamara (OV).

Kerstviering
Op vrijdagochtend 18 december is er op school een kerstontbijt. Helaas mogen er door COVID19
geen hapjes van thuis meegenomen worden om te delen. Iedereen neemt daarom zijn eigen
broodtrommel met gesmeerde boterhammen mee. We willen jullie vragen om hier geen extra’s bij
te doen zodat het ontbijt er voor iedereen ongeveer hetzelfde uit komt te zien. Van school krijgen
alle kinderen namelijk een lekker broodje en een pakje drinken. We zorgen voor een gezellige
kerstsfeer in iedere klas.
Na het kerstontbijt zullen er nog een aantal leuke activiteiten in de klas plaatsvinden. Zo gaan de
kinderen aan de slag met het maken van een kerstkaart voor een ander. Aan de klassenouders zal
gevraagd worden of ze ideeën hebben voor een goed doel voor deze kaarten. Mocht u dus een
idee hebben dan kunt u dat doorgeven aan de klassenouder van de klas van uw zoon/dochter.
Via “Liefdevolle post” kwamen we op het idee om een kaartje voor een ander te maken. Vinden
jullie het leuk om hier ook thuis mee aan de slag te gaan? Kijk dan eens op de Facebook of
Instagram pagina van Liefdevolle Post.

Huisconcertje
De groepen 3 en 4 gingen afgelopen woensdag naar Terheijden voor een huisconcertje op piano bij
juf Lianne. We bieden in deze periode bij de muzieklessen op school het thema: ‘muziek en
gevoelens’ aan. Naar aanleiding van de gespeelde muziek op piano ( o.a. van Beethoven, Mozart,
Bach) gaven de kinderen aan wat voor gevoel ze kregen bij het horen van de muziek.
Natuurlijk mochten ze ook meedoen op instrumentjes. We eindigden met het samen zingen van
sinterklaasliedjes.
Alle ouders die bereid waren voor het vervoer te zorgen: hartelijk bedankt!
Liz (4A) schreef het volgende:

huisconcertje bij juf Lianne
ik vond het leuk dat de juf op de piano.
met gevoelens speelde.
als als eerst ging ze relaxt.
daarna blij en toen verdrietig.
een zeurpiet.
en toen grappig.
en wij eindigden
met een sinterklaas liedje en
wij kregen een
instrument
en ik mocht schrijven bij de juf
het was een leuk concertje!
van Liz Kenter 4a

