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Sinterklaas op school
Donderdag 3 december komt Sinterklaas bij ons op school. We
verwachten hem aan het begin van de ochtend. Om 9.00 uur is de
officiële ontvangst gepland op het schoolplein van de bovenbouw. Na
het welkomstwoordje zingen we met z’n allen De Sint Shake, een lied
dat de kinderen hebben ingestudeerd. Hierna zullen Sinterklaas en de
Pieten de klassen bezoeken, te beginnen met de Peuterspeelzaal.

Kerstviering
Vorige week is de kerstwerkgroep bijeen geweest om de inhoud van de kerstviering op
donderdag 17 december te bespreken. De viering zal dit jaar deels op school en deels in de kerk
plaatsvinden. Om de saamhorigheid op onze school te benadrukken hebben we gekozen voor
een opzet, waarbij de groepen gemengd worden. ’s Ochtends doen we een knutselcircuit
waarbij kinderen van verschillende groepen door elkaar zitten.
De kinderen hoeven ’s middags niet naar school te komen, maar we verwachten ze om 17.00
uur voor een gezamenlijke kerstmaaltijd. Die houden we dit jaar niet in de klas, maar
gezamenlijk op het leerplein. Ook de Peuterspeelzaal doet mee aan de viering. De kleinste
kinderen zullen, waar nodig, geholpen worden door de oudere leerlingen.
Om 18.30 uur start het programma in de kerk. Hiervoor zijn alle ouders uitgenodigd. Wij
verzoeken u om niet naar school te komen, maar rechtstreeks naar de kerk te gaan. Alleen de
kinderen van de PSZ worden na het eten opgehaald op school. Voor hen duurt het
avondprogramma te lang. Rond 19.00 uur eindigt de viering. Ouders die niet in de gelegenheid
zijn om naar de viering te komen kijken, kunnen dan de kinderen ophalen bij de kerk.
Andere jaren koppelen we vaak een goed doel aan de Kerstviering. De leerlingen kwamen dit
jaar zelf met een goede suggestie: Stichting Schoenmaatjes. Binnen onze regio is deze actie
echter niet beschikbaar in de kerstperiode. We gaan bekijken of we later dit jaar alsnog aan
deze actie kunnen meedoen, eventueel met een inzamelingsactie.
Op vrijdag 18 december komen de kinderen in de ochtend nog naar school. Net als voorgaande
jaren start de kerstvakantie om 12.00 uur.

Ouderavond
Op maandag 7 en dinsdag 8 december worden de oudergesprekken naar aanleiding van het
eerste rapport gehouden. De uitnodiging hiervoor heeft u al ontvangen. Dit jaar bieden we u de
gelegenheid om het rapport voor aanvang van het gesprek alvast in te zien. We nodigen u uit
om ongeveer 10 minuten voor aanvang van het oudergesprek naar het leerplein te komen.
Daar kunt u het rapport in ontvangst nemen en dit alvast doorkijken onder het genot van een
kopje koffie of thee. Op donderdag 10 december krijgen de kinderen hun eerste rapport mee
naar huis.

SlimmerIQuiz
Op woensdag 11 Oktober hebben Max Triou, Robbe Snepvangers en Suzan Leenderts uit groep
8 onze school vertegenwoordigd bij de SlimmerIQuiz die gehouden werd op het Gertrudis
College in Roosendaal. Bij een voorronde in onze Plusgroep wisten zij individueel de hoogste
score te halen. Bij de 2e (regionale) ronde vormden zij een team dat het moest opnemen tegen
twee andere teams. Bijna was het gelukt om de eerste plaats en een ticket voor de landelijke
finale in Amsterdam in de wacht te slepen. Het scheelde slechts een puntje met het winnende
team. Complimenten voor onze kandidaten.
Om een idee te geven van de breinbrekers die opgelost moesten worden, staat hieronder één
van de opgaven. De kandidaten kregen 40 seconden bedenktijd. Het antwoord is op te vragen
bij de deelnemers én zullen we in de volgende
nieuwsbrief verklappen!
Een jongen en een meisje praten met elkaar.
Één van hen is blond, de ander heeft donker haar.
“Ik ben blond”, zegt de één.
“Jij bent een jongen”, zegt de ander.
Slechts één van de twee spreekt de waarheid.
Welke kleur haar heeft de jongen?

Voorleeswedstrijd
De jaarlijkse voorleeswedstrijd is gewonnen door Kevin Suijkerbuijk uit groep 7. Kevin las voor
uit het boek ‘Oorlogsgeheimen’ van Jacques Vriens en zal onze school vertegenwoordigen in de
gemeentelijke ronde. Gefeliciteerd en alvast succes, Kevin!

Techniekmiddag
Afgelopen donderdag hebben alle groepen een techniekmiddag gehad. Het thema van de
techniekmiddag was licht. Alle groepen hebben daar op hun eigen manier invulling aan
gegeven, met leuke resultaten!

