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Sinterklaas 1

Maar wat we nog missen….

Nog minder dan een week en dan is het zover: het
Sinterklaasfeest.
Dinsdagochtend hebben de onderbouwkinderen
knutselactiviteiten. De bovenbouw heeft van te voren
thuis al geknutseld, zij brengen dan hun surprise mee.
Deze surprise doen ze thuis in een grote (vuilnis)zak, aan
de buitenkant voorzien van een naam – liefst niet meteen
leesbaar zodat het een verrassing blijft wie er aan de beurt
is. Ze zetten deze verpakte surprise in de klas en gaan dan
weer naar buiten. Als het tijd is start voor hen een ochtend
vol met surprises bewonderen, gedichten lezen en
cadeautjes uitpakken.

Ieder jaar maken wij voor de oudere bewoners in de
omgeving van de school kerststukjes (vandaar die
yoghurtemmertjes). Die zien er, naar allerlei soorten
groen, het leukst uit met tal van frutsels, zoals
kerstballetjes, kralenkettingen, dennenappels op stokjes
etc., enz, ga zo maar verder. Misschien heeft u thuis nog
het een en ander liggen wat u zelf niet gebruikt? Restanten
van vorig jaar of jaren op zolder bewaard, maar het komt
er toch niet van? Wij zijn er blij mee!

Dinsdagmiddag 4 december wandelen de
onderbouwkinderen eerst naar binnen. Daar zetten zij hun
kroon op want Sint en zijn Pieten worden graag extra
vrolijk verwelkomd. De bovenbouw wacht samen met de
anderen buiten op de komst van de Sint. Daarna gaat Sint
in groep 1 t/m 5 op bezoek. Bovenbouwers hebben een
film- en spelletjesmiddag.

En waar we ook blij mee zijn

Sinterklaas 2
Donderdag 6 december zijn alle kinderen, zowel onder- als
bovenbouw vrij. De juffen zijn die dag vroeg uit de veren,
maar niet om te spelen met hun cadeautjes. Zij hebben
namelijk een studiedag.

Yoghurtemmertjes
Vorige week plaatsten we een oproep voor
yoghurtemmertjes. We hebben inmiddels voldoende
voorraad, dank u wel.

Eén van de workshops van tehatex is het knutselen met
dennenappels. Wie heeft er voor ons dennenappels? Groot
of eventueel klein, de kinderen zijn er blij mee! a.s Vrijdag
gaan ze hiermee al aan de slag, maar een weekje later
inleveren kan ook altijd nog.

Jarigen
3 december
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