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Een Sinterklaas nieuwsbrief!

Pepernoten bakken!

Wat ziet de school er gezellig uit, met de
Sinterklaasversiering! Heeft u het al gezien?
Gisteravond is hier keihard aan gewerkt door de
AC-leden. Gelukkig was er ook nog hulp van
Sophie, Anneleen en Lydia. Bedankt!! We zijn
echt heel blij met jullie!

Dinsdag 28 november hangt er hopelijk een
heerlijke pepernotengeur door de hele school.
Die worden deze dag namelijk ovenvers gebakken
door alle kinderen voor het Pepernotenrestaurant
van morgen. Wij zoeken hiervoor nog twee koks
(ouders) 😉

Surprises

Pietendag

De lootjes zijn getrokken en de kinderen van de
tussen- en bovenbouw weten voor wie zij een
surprise mogen maken.
Hier volgen enkele surprise-regels:

Op woensdag 29 november organiseren wij voor
alle kinderen weer het Pietenfeest. Door de hele
school kunnen de kinderen allerlei activiteiten
doen die in het teken staan van de trouwe
hulpjes van Sinterklaas. Daar is nog wat
begeleiding nodig van ouders. Wilt u helpen?
Geeft u zich dan op bij de leerkracht!
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•
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•
•
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•
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surprise betekent: verrassing. Het moet
dus een verrassing blijven voor wie jij
een surprise maakt!
probeer € 6,00 aan je cadeautje(s) te
besteden; van ons krijg je namelijk
maximaal dit bedrag terug, als je je
bonnetjes van de winkel bij ons inlevert.
inleveren van de bonnetjes kan alleen
voor de kerstvakantie, vanaf woensdag 6
december ….
het is leuk als je de hobby’s van het kind
gebruikt bij je surprise, maar dat hoeft
niet.
je surprise mag niet vies zijn of
ontzettend veel rommel geven; dus geen
doos helemaal vol met kleine
papiersnippers.
bij je surprise moet een gedichtje zitten.
Het is de bedoeling dat je zelf een
gedichtje maakt.
je surprise mag niet kwetsend zijn, dus
de ander niet voor gek zetten !
Breng je surprise op de dag van
Sinterklaas, dus dinsdag 5 december,
mee naar school. Alle surprises worden
tentoongesteld, zodat iedereen ze kan
bewonderen. Zorg er wel voor, dat de
naam van het goede kind op de surprise
staat (dus niet je eigen naam …)

Verder kun je altijd bij ons terecht als je vragen
hebt.
Succes en veel plezier met het maken van de
surprise …
Björn, Lida en Wim.

In de gymzaal van de Zeevaartschool wordt door
meester Björn ook weer Pietengym gegeven –
altijd handig voor de Pietjes die elke nacht de
daken op moeten, zeker met dit herfstachtige
weer!
Alle kinderen mogen die dag
als “Piet” op school komen –
en let op: alle Pietjes zijn van
harte welkom! Zwarte Piet ben
je al gauw. Met een kraag, een
muts met een “veer”, maillot,
korte broek en gympen kun je
je inleven in je rol.
Voor de jongste kinderen is het
meestal wennen. Vaak willen
ze niet verkleed naar school
gaan. Geeft u dan a.u.b. wel
de kleren mee naar school.
Wanneer ze klasgenootjes
verkleed zien, willen ze het
vaak alsnog…
De kinderen hoeven deze dag ook geen
pauzehapje en -drankje mee te nemen.
Mocht u op één van deze gezellige dagen willen
helpen? Graag! U kunt zich opgeven bij de juf of
meester van uw kind(eren)

Dinsdag 5 december

En ook alvast wat Kerstnieuws …

Op dinsdag 5 december vieren wij met elkaar het
Sinterklaasfeest. Dit feest duurt tot 12.00 uur
dan gaat iedereen naar huis en de school dicht.
En 6 december mag je een uurtje later komen…

Wilt u voor ons kleine, schone, glazen potjes
sparen? Hier gaan we op vrijdagmiddag tijdens
het creatief circuit mee aan de slag.
(sfeerlichtjes)

Inloopochtend Middenbouw

Berichtje van de AC

Woensdag 22 november, morgen, heeft de
middenbouw een zogenaamde ‘inloopochtend’.
Wat is een inloopochtend? U krijgt de
gelegenheid om tot 9.00 uur een kijkje te nemen
in de klas. De kinderen hebben al een werkje
uitgekozen om samen met de ouders te maken.
Dat kan iets zijn waar ze hulp bij nodig hebben
of iets waar ze trots op zijn en graag willen laten
zien. Een goede manier om even te zien wat uw
kind zoal doet op een dag.

Mocht u ook graag even de handen uit de
mouwen willen steken in een volgend
versierproject: maandagavond 11 december
maken wij de school kerst-proof!
Noteert u het vast? We kunnen overigens ook nog
versiering gebruiken. Lichtjes, slingers, ballen,
enz... Heeft u wat over, wij zijn er blij mee!
Met vriendelijke groet en tot de volgende!

Deze inloopochtenden worden vaak gepland
tussen de vakantieperiodes in. Deze data kunt u
terugvinden op de kalender van onze website.
Agenda
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woensdag 22 november
dinsdag 28 november
woensdag 29 november
dinsdag 5 decmber
woensdag 6 december
maandag 11 december

Inloopochtend
Pepernoten bakken
Pietendag
Sinterklaasfeest (school om 12.00 uur uit!)
Een uurtje later naar school …
School versieren Kerst

