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Sint enzo...
Vanwege Sinterklaas zijn er diverse activiteiten op school. Hierover heeft u al een brief gehad, maar voor het geval deze bij het
oudpapier is gekomen hier de komende activiteiten op een rijtje:


Donderdag 17 november: schoen zetten gr. 1 t/m 4



Dinsdag 29 november: bezoek Sinterklaashuis (gr.1 t/m 4). We lopen naar
het Sinterklaashuis, dus denkt u aan
goede schoenen en een lekker warme
jas? We moeten met de kleuters meteen om 8.30 uur vertrekken (wees op
tijd! Dit wil je niet missen).
Gr.3/4 vertrekt 9.15 uur.



Woensdag 30 november: pepernoten
bakken (gr.1 t/m 4)



Maandag 5 december: Sinterklaas komt op school!

Ouders zijn van harte welkom om met de kinderen op de
aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten te wachten.
We wachten hem buiten op het schoolplein op. Vanaf 8.30 uur zingen
wij onze kelen schor, om te zorgen dat de Sint de weg vindt over alle
bouwwegen en tussen alle wegafzettingen door. We gaan er voorzichtig vanuit dat de Sint om 8.45 uur toch wel op de J.P.Waale gearriveerd
is. Daarna gaan we met de kinderen binnen Sinterklaas vieren. De
onderbouw is gewoon om 12.00 uur uit.

De bovenbouw draait die dag vanwege het Sinterklaascircuit een continurooster tot 14.00 uur. Denk aan
het meegeven van een lunchpakketje!
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voortgangsgesprek
Dit jaar houden wij u als ouders iets anders op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Bij de start van het
jaar hebben we de ouder-vertel-gesprekken gehouden. Wij vinden het belangrijk om elkaar goed te kennen,
zodat we met ouders én kind vooruit kunnen kijken en afspraken maken. Niet alle ouders hebben we toen gesproken. Het voordeel van combinatiegroepen is dat je soms een jaar
bij dezelfde leerkracht(en) blijft.
Op dinsdag 29 november plannen wij een avond om voortgangsgesprekken te houden. Op deze avond nodigen wij ouders uit met
meerdere kinderen op school en/of ouders die vanwege werk niet
op de middag af kunnen spreken.
Wij streven naar zoveel mogelijk maatwerk: meer gesprekken daar
waar nodig, minder waar dat kan. Maar altijd: het vertrouwen in
elkaar dat het lijntje kort is en dat wij elkaar snel weten te vinden als
er vragen of zorgen zijn.

Kerst (vooraankondiging)
December is altijd een drukke maand, met maar liefst twee geweldige feesten. Omdat deze zo kort op
elkaar zitten, bij deze vast een kleine aankondiging van wat we van plan zijn met de Kerst.
Dit jaar willen we graag weer een beroep doen op uw medewerking (en kookkunsten). U ontvangt
na Sinterklaas het verzoek om een aantal lekkere hapjes klaar te maken. Tezamen vormt dit een overheerlijk kerstbuffet voor de kinderen. Na het kerstdiner vindt een lampionnenoptocht plaats. We lopen
dan naar de kerstmarkt op het Van Hoorneplein. Daar treden de kinderen
op (voor een mooi podium en goed geluid wordt gezorgd).
Het programma voor woensdag 21 december ziet er daarmee als volgt uit:
17.15 uur Ontvangst in de eigen klas
17.30 uur Aanvang Kerstdiner
18.45 uur Lampionnenoptocht
19.00 uur Aankomst op de Kerstmarkt Van Hoorneplein + optreden
19.15 uur Afsluiting.
Maar nu eerst….Sinterklaas op school vieren!!!

Gezocht voor de kerst….
Wij zijn op zoek naar Kerstspullen voor in de kerstbomen in onze algemene ruimtes.
Heeft iemand misschien nog wat mooie versierselen voor ons liggen om de school in
die supergezellige kerstsfeer te krijgen? Wij denken aan lichtjes, ballen en slingers.
Daarnaast komt er vanuit de J.P.Waale een kraam op de Kerstmarkt op het
Van Hoorneplein te staan. Wij zijn op zoek naar (groot)ouders die in deze kraam
willen staan. Met voldoende ouders, kunnen we een roostertje maken, zodat iedereen er bij toerbeurt kan staan. Geef je op via Facebook, mail of via de leerkracht.

