Nr. 4
November 2017

Sinterklaas
Ze zijn weer in het land: Sinterklaas en zijn Pieten! Tijd dus voor heel veel leuke
en voor sommige kinderen ook wel spannende activiteiten.
De onderbouw heeft een bezoek gebracht aan
het Sinterklaashuis in de stad. Alle chauffeurs
hartelijk bedankt!!! Ook zijn er schoenen gezet en
kruidnootjes gebakken. Een Pieten-gymles komt
er nog aan.

Op 5 december hebben we alle kinderen én hun
ouders nodig om de Sint en zijn Pieten naar de
J.P.Waale te zingen! We doen dit met z’n allen op
het schoolplein. Als Sinterklaas er is, zullen we met
de kinderen naar binnen gaan om het feest verder
te vieren.

5 december
8.30 - + 9.00 uur Zingen op het schoolplein / ontvangst Sint en zijn Pieten.
Alle ouders van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
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Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 27 nov bezoek Sinterklaashuis
(gr. 1 t/m 4)
 Kruidnootjes bakken

Programma onderbouw (gr. 1 t/m 4):
9.00-12.00 uur Sinter en Pieten bezoeken SKG en alle klassen.
De onderbouw is om 12.00 uur uit. ‘s Middags vrij.
Programma bovebouw (gr. 5 t/m 8):
9.00—14.00 uur De bovenbouw draait het Sinterklaascircuit.
Tijdens het Sint-circuit worden de surprises uitgepakt en de
bijbehorende gedichten voorgelezen.
De bovenbouw eet met elkaar tussen de middag, dus
overblijfspullen meenemen! De kinderen zijn om 14.00 uur uit!

 5 december: Sinterklaas komt
op school
 12 december: staking???
 20 dec. Kerstfeest op school
(en voor de hele Lingewijk op
het schoolplein)
 22 dec. Kinderen vrij om
12.00 uur.
 Kerstvakantie 23 dec. t/m 7
jan. 2018
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Workshop: musical Shrek
Tijdens het !-Talent (het ontdekuur) op woensdag hebben leerlingen van gr.5 t/m 8 zich in kunnen schrijven voor een workshop: de musical Shrek.
Niels Groffen, Madelon en Sandra van Es Spelers van Theatergroep Manteau geven deze workshop.
Niels heeft voor deze workshop een klein script geschreven en Madelon en Sandra hebben de choreografie bedacht.

Het verhaal
Shrek is een vrolijke musical die gaat over een groene Oger. Hij woont al zijn hele leven in zijn eentje in een groot moeras.
Op een dag ziet hij allerlei sprookjesfiguren in zijn gebied. Ze zijn door Farquaad uit
Duloc verbannen en gedumpt in het moeras. Shrek wil ze helpen om terug te keren
naar Duloc. Farquaard heeft Shrek beloofd dat hij het moeras terug krijgt, maar in
ruil daarvoor moet Shrek Prinses Fiona bevrijden uit de hoge toren waar zij gevangen zit. Samen met de Ezel gaat Shrek op zoek naar het kasteel waar Prinses Fiona
gevangen zit.

Doel
De kinderen zullen gaan ontdekken hoe het is om een musical met elkaar te maken.

Tip
Wil je de musical Shrek van Theatergroep Manteau helemaal zien.
Kom dan op 21 of 22 April 2018 naar De Nieuwe Doelen.
www.theatergroepmanteau.nl

Staking 12 december?
Het rommelt flink in onderwijsland.
Het is aan alle kanten nog niet zeker, maar als mogelijke stakingsdag is
dinsdag 12 december aangekondigd. Of er dan daadwerkelijk gestaakt
gaat worden, hangt af van de begrotingsbespreking van OC&W in de
Tweede Kamer op 5 december.
Aangezien de stakingsbereidheid groot is, kunnen jullie misschien alvast
voorzichtig met deze datum rekening houden.
Nadere informatie volgt uiteraard zodra dit mogelijk is.

banketstavenactie
Terug van weggeweest: de banketstavenactie.
Op dinsdag 21 november zijn wij weer langs de deuren in de
Lingewijk geweest met onze banketstaven-actie.
Alle verkopers én kopers: hartelijk dank!
We hebben een mooie opbrengst van € 680,- voor de school
opgehaald. Daar gaan we leuke dingen mee doen.
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Opbrengst flessenactie
Na die vreselijke orkaan op Sint Maarten
is een flinke berg statiegeldflessen
ingezameld.
In totaal hebben we €17,30 gestort op
rekening Rode Kruis om de slachtoffers
te helpen.

Gezocht: luizen-pluizers
Al jaren lukt het ons om de hoofdluis de baas te zijn. Dat lukt
door: alerte ouders (héél belangrijk!) en een gedreven club
luizen-pluizers. De eerste woensdag na elke vakantie staan zij
klaar om alle koppies een keertje extra te controleren.
Ons luizen-opsporingsteam is op zoek naar enkele ouders die
willen helpen.

Heb jij tijd en vind je het fijn als we de
school hoofdluis-vrij houden? Meld je
dan aan bij de juf of meester.

Kerstfeest Lingewijk op schoolplein
Het Kerstfeest van de Lingewijk wordt dit jaar op ons schoolplein georganiseerd in
plaats van op het Van Hoorneplein.
Nadere informatie volgt nog, maar het wordt een feest dat je niet wilt missen!
Noteer dus alvast woensdag 20 december in je agenda én op de kalender!
Vertel het vooral alvast aan de buren en kennissen in de wijk. Binnenkort komen
overal in de Lingewijk de posters te hangen.

